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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Parlament RP pracował niedawno nad ustawą nowelizującą przepisy
ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w zakresie konieczności umieszczania godła na strojach
reprezentacji Polski.
W związku z powszechną dyskusją na ten temat pojawiły się wypowiedzi o potrzebie wypracowania nowych lub doprecyzowania istniejących zasad korzystania z godła państwowego, zwłaszcza w kontekście umieszczania go na witrynach internetowych uprawnionych podmiotów. Przychylam
się do opinii, które wprost wskazują na skutki luk polskiego prawa w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o korzystanie z symboli państwowych przez
organy administracji państwowej i rządowej.
Jak widać po nawet pobieżnym przejrzeniu stron www poszczególnych
ministerstw, nie wszystkie resorty zamieszczają na nich choćby godło RP.
Brak symboli państwowych można zauważyć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Stwarza to według opinii publicznej wrażenie, że wskazane resorty stanowią odrębne byty, a nie część administracji rządowej.
Jak słusznie zauważają prawnicy, w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych wymienione są
podmioty uprawnione do używania wizerunku orła ustalonego jako godło oraz
przykładowe miejsca, gdzie można to godło umieszczać. Wniosek z tego, że
umieszczenie godła na stronie internetowej wynika tylko i wyłącznie z dobrej
woli poszczególnych ministrów. Skoro jednak zabiegamy o obowiązek umieszczania godła na koszulkach reprezentacji, słuszne wydaje się także rozważenie
regulacji dotyczącej umieszczenia godła w nowoczesnych środkach komunikacji, zwłaszcza w przypadku organów administracji państwowej, rządowej. Przemawia za tym fakt, że w czasie tworzenia ustawy internet nie był szeroko rozpowszechniony. Tak więc strony internetowe, choć wówczas nie zostały ujęte
w ustawie, dziś stanowią jeden z najważniejszych kanałów informacji, przede
wszystkim są zaś jednym z głównych elementów wizerunku administracji.
Mając to wszystko na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy istnieją jakiekolwiek wewnętrzne regulacje dotyczące ujednolicenia
wizerunku stron internetowych organów administracji rządowej, szczególnie
w zakresie umieszczania na tych stronach symboli państwowych? Jeśli nie,
to czy nie byłoby stosowne wprowadzenie takich regulacji, które w rezultacie doprowadzą do ujednolicenia zasad korzystania z godła RP na stronach
internetowych, zwłaszcza tych należących do organów rządowych?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 27 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca 2012 r. (sygn. BPS/043-14-507/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Tadeusza Arłukowicza podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r. w sprawie
umieszczania symboli państwowych na stronach internetowych organów administracji
rządowej, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie wskazać należy, iż podmioty uprawnione do używania wizerunku orła
zastrzeżonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej wymienia art. 2a ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 200 z późn. zm.). Zgodnie z nim,
są to:
1) organy władzy państwowej;
2) organy administracji rządowej;
3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy;
4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy;
5) samorządy województw oraz ich organy;
6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi;
7) samorządowe kolegia odwoławcze;
8) regionalne izby obrachunkowe;
9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej
Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;
11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe;
13) inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.
Natomiast miejsca, w których umieszcza się godło RP wymienione zostały w art. 3
ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się
w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do: organów państwowych; organów gmin, powiatów,
samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego; klubów,
kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich; jednostek Sił Zbrojnych; szkół i placówek oświatowowychowawczych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz
innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1a
ww. ustawy na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w wyżej cytowanym
art. 2a ustawy umieszcza się urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy godło RP można
umieszczać w miejscach innych niż wymienione w art. 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 1
ust. 2 ww. ustawy, tj. z zachowaniem należnej symbolom RP czci i szacunku.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przepisy prawa nie stoją na przeszkodzie, aby godło RP umieszczane było na stronach internetowych podmiotów, które są uprawnione do używania wizerunku orła zastrzeżonego dla godła. Wobec tego,
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w ocenie Ministra Administracji i Cyfryzacji nie ma konieczności nowelizacji ustawy
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
Ujednolicenie wyglądu stron internetowych ministerstw mogłoby się ewentualnie odbyć w ramach współdziałania członków Rady Ministrów.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacjami opublikowanymi 31 maja bieżącego roku
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, według których w ministerstwie konsultowany był projekt ustawy opracowywany przez komendantów Straży Miejskiej największych miast zakładający przekształcenie Straży Miejskiej w Policję Municypalną, uprzejmie proszę Pana Ministra o odniesienie się do kilku
pytań w tej sprawie.
Jako że przekształcenie wiązać by się miało nie tylko ze zmianą uprawnień strażników, ale z pewnością także z reorganizacją w sferze nadzorczej,
a informacje opublikowane w środkach masowego przekazu nie są wyczerpujące w tej kwestii, chciałbym poznać stanowisko resortu spraw wewnętrznych w stosunku do projektu.
Pytania są następujące.
1. Jakie argumenty przemawiające za koniecznością przygotowania
zmian legislacyjnych dotyczących organizacji Straży Miejskiej przedstawione zostały w ministerstwie?
2. Jakie najważniejsze zmiany w zakresie nowych uprawnień strażników przewiduje ten projekt?
3. Czy w ramach prac nad projektem ustawy dyskutowana jest zmiana
organów nadzorczych nad Strażą Miejską?
4. Jak w świetle nowych uregulowań będzie wyglądać kwestia finansowania Policji Municypalnej?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz


Odpowied
Warszawa, 10 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca 2012 roku (sygn. BPS/043-14-508/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Tadeusza Arłukowicza podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 roku, w sprawie
projektu ustawy zakładającego przekształcenie Straży Miejskiej w Policję Municypalną, uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie został przekazany projekt przedmiotowego aktu prawnego.
W dniu 7 maja 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych z reprezentantami Straży Miejskiej największych miast Polski, jednakże
na ww. spotkaniu nie został przedstawiony przedmiotowy projekt ustawy.
Mając na uwadze powyższe, obecnie nie jest możliwe ustosunkowanie się do zagadnień zawartych w wystąpieniu.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Michał Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem obserwuję tendencję do likwidacji połączeń kolejowych na
tak zwanej ścianie wschodniej, zwłaszcza jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania się bezpośrednio między dużymi ośrodkami, jak Białystok i Lublin, z pominięciem Warszawy.
Białystok i Lublin to dwa największe ośrodki na wschodzie kraju – centra biznesowe, kulturowe i edukacyjne. Miasta te współpracują ze sobą na
wielu płaszczyznach, lecz tak jak w relacjach międzyludzkich nie napotykamy żadnych przeszkód w komunikacji, tak dotarcie z Białegostoku do Lublina i z powrotem nastręcza sporych problemów. Modernizacja drogi S19,
której wiele odcinków znajduje się nadal w fatalnym stanie, mimo że nikt nie
kwestionuje kluczowego znaczenia tej trasy dla rozwoju Polski Wschodniej,
przesunięta została na czas po 2013 r., a więc na czas bliżej nieokreślony.
W dodatku nie funkcjonuje połączenie kolejowe Lublin – Białystok, niegdyś
biegnące przez Dęblin, Łuków, Siedlce i Czeremchę.
W związku z licznymi zapytaniami o ułatwienia komunikacyjne dla
mieszkańców Białegostoku dojeżdżających do Lublina w celach biznesowych czy edukacyjnych proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące
pytania.
Jak wygląda w chwili obecnej harmonogram modernizacji drogi S19?
W jakim terminie można spodziewać się rozpoczęcia i zakończenia prac na
kluczowych fragmentach tej trasy?
Czy jest możliwe przywrócenie bezpośrednich połączeń kolejowych na
trasie Białystok – Lublin? Jakich prac modernizacyjnych bądź nakładów finansowych wymagałoby uruchomienie tej linii kolejowej?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz


Odpowied
Warszawa, 19 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Arłukowicza podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2011 r., przekazuję poniższe informacje.
W 2010 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury prowadziło negocjacje z przewoźnikami kolejowymi odnośnie do uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego
na trasie Białystok – Lublin z pominięciem Warszawy. Niestety prace zostały wstrzymane już na początkowym etapie z uwagi na brak zainteresowania wykonywaniem
takiej usługi nawet w przypadku pokrycia deficytu wynikającego z uruchomienia
połączenia. Tym samym połączenie kolejowe nadal będzie realizowane na zasadach
skomunikowania na stacji Warszawa Wschodnia pociągów z Lublina z pociągami do
Białegostoku i odwrotnie. Z pewnością powstaniu takiego połączenia bezpośredniego
sprzyjałaby rewitalizacja linii kolejowych Białystok – Czeremcha oraz Łuków – Lublin,
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która mogłaby zostać przeprowadzona w ramach regionalnych programów operacyjnych dla województw lubelskiego i podlaskiego.
Odnośnie do modernizacji drogi S-19 informuję, iż aktualnie realizowany jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 przyjęty uchwałą Rady Ministrów
z dnia 25 stycznia 2011 r. W ramach Programu ujęto priorytetowe zadania drogowe
w całym kraju. Jego zakres rzeczowy musiał jednak zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa.
W ramach Programu realizacja zadania w zakresie budowy drogi ekspresowej S-19
w odniesieniu do budowy obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej została zakończona
i przedmiotowy odcinek drogi w dniu 21 grudnia 2011 r. został oddany do ruchu.
Zadania polegające na budowie drogi ekspresowej S-19 na pozostałych odcinkach,
od Białegostoku przez Międzyrzecz Podlaski i Lubartów do Lublina zostały ujęte na
liście zadań których realizacja nastąpi po 2013 r. Jednocześnie stworzona została
możliwość kontynuacji prac przygotowawczych dla przedmiotowych projektów. Należy jednak wskazać, że ze względu na aktualne możliwości finansowe państwa resort
transportu zobowiązany jest racjonalnie wykorzystywać dostępne środki finansowe.
W związku z tym w pierwszej kolejności realizowane są zadania znajdujące się na
liście podstawowej, tj. w szczególności: autostrady, zadania współfinansowane z funduszy UE oraz inwestycje wynikające z zawartych zobowiązań.
W chwili obecnej dla przedmiotowych zadań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad prowadzi prace przygotowawcze związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Resort transportu dostrzegając znaczenie przedmiotowej drogi przedstawił ją jako
propozycję projektu priorytetowego w ramach propozycji modyfikacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T zgłoszonych przez stronę polską Komisji Europejskiej
w kwietniu 2010 r. W ten sposób podkreślona została kluczowa rola jaką odgrywa
przedmiotowa droga nie tylko dla obszaru Polski wschodniej, ale również jako międzynarodowy szlak transportowy łączący Europę południową z krajami nadbałtyckimi.
W dniu 19 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych Unii Europejskiej
dotyczących Transeuropejskiej Sieci Transportowej, w ramach którego przewidywana jest również procedura rewizji i aktualizacji korytarzy drogowych. W roku 2011
prowadzony był proces konsultacji z państwami członkowskimi, w ramach których
strona polska przekazywała Komisji Europejskiej szczegółowe informacje dotyczące
szeregu projektów, w tym również drogi ekspresowej S-19. Na obecny rok przewidywane jest zakończenie procesu modyfikacji sieci TEN-T.
W kwestii określenia terminu realizacji wskazanych powyżej odcinków drogi ekspresowej S-19 należy wskazać, że rozpoczęcie prac uzależnione jest od wielu czynników, w szczególności zakończenia etapu prac przygotowawczych i uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa oraz zapewnienia pełnego finansowania. Podanie obecnie nawet przybliżonych terminów realizacji obarczone byłoby wysokim stopniem niedokładności.
Należy również podkreślić, że w chwili obecnej opracowywane są plany na nową
perspektywę finansową na lata 2014–2020 i realizacja poszczególnych projektów inwestycyjnych, w tym również drogi ekspresowej S-19 w tych ramach czasowych, uzależniona jest od ilości środków finansowych pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na infrastrukturę drogową dostępnych dla Polski.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
oraz senatora Henryka Ciocha
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.)
w związku z art. 81 ust. 2 pkt 8c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) banki mają
możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu rezerw tworzonych
na pokrycie wierzytelności z tytułu pożyczek i kredytów. Wskazana możliwość powoduje, że banki uzyskują wymierną korzyść w postaci obniżenia
wysokości podatku dochodowego w wyniku pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość tych rezerw.
W związku z tym uprzejmie prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo Finansów zamierza przeanalizować przywołane
przepisy w celu ustalenia, czy uzyskiwana przez banki wskazana korzyść
ekonomiczna może zakłócić konkurencję na jednolitym rynku?
2. Jaka była wielkość rezerw na pokrycie wierzytelności z tytułu pożyczek i kredytów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, utworzonych przez banki w okresie ostatnich pięciu lat podatkowych?
3. Czy zdaniem ministerstwa zachodzą przesłanki dokonania zgłoszenia wymienionego środka do Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 108 ust. 3
TFUE?
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch


Odpowied
Warszawa, 20 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Panów Senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka
Ciocha z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zaliczania w bankach do kosztów uzyskania przychodów rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności z tytułu kredytów
(pożyczek) uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W ocenie Panów Senatorów banki osiągają wymierne korzyści w podatku dochodowym od osób prawnych, polegające na możliwości obniżania podstawy opodatkowania tym podatkiem o wartość rezerw na ryzyko związane z ich działalnością (rezerw
celowych). W związku z tym, do Ministra Finansów zostały skierowane następujące
zapytania:
1. Czy Ministerstwo Finansów zamierza przeanalizować przywołane przepisy w celu
ustalenia, czy uzyskiwana przez banki wymierna korzyść ekonomiczna może
zakłócić konkurencję na jednolitym rynku?
2. Jaka była wielkość rezerw na pokrycie wierzytelności z tytułu pożyczek i kredytów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, utworzonych przez banki
w okresie ostatnich pięciu lat podatkowych?
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3. Czy zdaniem Ministerstwa zachodzą przesłanki dokonania zgłoszenia wymienionego środka do Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 108 ust. 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)?
Odpowiadając na te pytania uprzejmie informuję, że nie mogę podzielić wyrażonej
przez Panów Senatorów opinii, co do uzyskiwania przez banki korzyści ekonomicznych, mogących zakłócić konkurencję na jednolitym rynku w związku z możliwością
zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek).
Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.); dalej: ustawa CIT, zawierają rozwiązania umożliwiające wierzycielom uwzględnianie w rachunku podatkowym
braku zaspokojenia przez dłużnika przysługującej im wierzytelności.
Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 26a i ust. 2a pkt 1 ustawy CIT podatnicy mają prawo
do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość
należności (dokonanych zgodnie z przepisami o rachunkowości), od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych, po uprawdopodobnieniu nieściągalności należności według kryteriów określonych w ustawie. Równowartość tych odpisów aktualizujących jest przychodem podatkowym w przypadku
ustania przyczyn, dla których ich dokonano.
Ze wskazanych przepisów nie mogą jednak korzystać banki, w zakresie neutralnych podatkowo, kredytów (pożyczek), które nie podlegają zaliczeniu do przychodów
należnych. W związku z tym w bankach uwzględnienie skutków braku spłat kredytów
(pożyczek) następuje poprzez mechanizm rezerw celowych albo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) w bankach stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej. Spośród rezerw celowych/odpisów aktualizujących utworzonych w koszty bilansowe banku na wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone tylko te rezerwy (odpisy aktualizujące odpowiadające równowartości takich rezerw), dotyczące zagrożonych kredytów (pożyczek),
których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a
pkt 2 i art. 38b ustawy CIT).
Należy jednak podkreślić, że na gruncie ustawy CIT rozpoznawanie w bankach,
jako kosztów uzyskania przychodów, rezerw celowych albo odpisów aktualizujących
ma charakter przejściowy, gdyż w momencie ustania przyczyn stanowiących podstawę ich utworzenia powstaje przychód podatkowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4e albo
pkt 6 lit. b i art. 38b ust. 2 tej ustawy.
Ocena kompleksowa regulacji podatkowych wskazuje zatem, iż nie występuje
uprzywilejowanie banków w stosunku do przedsiębiorstw prowadzących działalność
w innych sektorach, a uregulowanie ww. kwestii w odrębnych przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych, wynika ze specyfiki sektora bankowego.
Mając na uwadze powyższe uważam, że nie zachodzą przesłanki dokonania zgłoszenia do Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.
Odnosząc się do pytania o kwotę rezerw celowych w okresie ostatnich pięciu lat
pragnę wyjaśnić, że z uwagi na wykazywanie w zeznaniach podatkowych kosztów
uzyskania przychodów ogółem bez ich rodzajowego podziału Ministerstwo Finansów
nie dysponuje informacjami, jaką część rezerw celowych banki zaliczały do kosztów
uzyskania przychodów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura licznie zgłaszają się osoby niepełnosprawne, które mają ogromne trudności w znalezieniu pracy. Ustawa o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia
1997 r. jest przestarzała. Nie gwarantuje, szczególnie w małych miastach,
podjęcia pracy przez osoby z dysfunkcjami, a przede wszystkim ich rozwoju zawodowego. Obecne uwarunkowania prawne nie gwarantują należytej
pomocy osobom niepełnosprawnym i mogą prowadzić do wykluczenia społecznego tych osób.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informacje dotyczące planowanych zmian we wspomnianej ustawie i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie progów dochodowych oraz pracy
osób z dysfunkcjami. Jak długo jeszcze osoby niepełnosprawne muszą żyć
na granicy ubóstwa materialnego?
W załączeniu przesyłam list skierowany do mnie przez pana Zbigniewa U.
Z wyrazami szacunku
Przemysław Błaszczyk


Odpowied
Warszawa, 6.07.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Odpowiadając na oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka złożone na
14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. w sprawie trudności w znalezieniu
pracy przez osoby niepełnosprawne uprzejmie wyjaśniam, że:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
ze zm.) nie gwarantuje osobom niepełnosprawnym uzyskania zatrudnienia, jednak
zawiera bardzo dużo instrumentów wsparcia zachęcających pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Przede wszystkim należy wspomnieć o dofinansowaniu ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, którego wysokość w przypadku przedsiębiorców może wynieść 75% kwoty wynagrodzenia brutto oraz finansowanych przez pracodawcę obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczonych
od tego wynagrodzenia i obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oznacza to, że pracodawca otrzymuje dofinansowanie do większej części kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego. Należy
przy tym podkreślić, że w przypadku osób niepełnosprawnych z tzw. schorzeniami
specjalnymi, w tym m.in. niewidomych, miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia jest dodatkowo zwiększone (art. 26a i 26b ustawy o rehabilitacji (…)).
Pracodawca może również otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Ten instrument wsparcia dotyczy zatrudnienia osób niepełnospraw-
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nych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące
pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 26e ustawy o rehabilitacji (…)).
Pracodawca może również, na podstawie art. 26 ustawy o rehabilitacji (…) ze środków PFRON zwrot kosztów m.in. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb
osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy oraz zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz
urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających
z ich niepełnosprawności.
Ten zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, jak również osób, których niepełnosprawność powstała w okresie
zatrudnienia u tego pracodawcy.
Ze środków PFRON można również sfinansować osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu koszty usług i instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.), z których osoby
niepełnosprawne mogą korzystać na takich samych zasadach jak osoby pełnosprawne. Dotyczy to m.in. szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego
dorosłych, jak również studiów podyplomowych (art. 11 ustawy o rehabilitacji (…)).
Kierownik powiatowego urzędu pracy może również zainicjować i zorganizować
szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych
w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia
lub utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Koszt tych szkoleń również jest finansowany ze środków PFRON (art. 38).
Aby ułatwić i wspierać rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych, w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidziano możliwość refundacji kosztów szkoleń przeprowadzonych przez pracodawcę. Koszty
szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków
PFRON do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę (art. 41 ustawy o rehabilitacji (…)).
Jak wskazano w przedstawionym wyżej wyliczeniu, niepełnym zresztą, pracodawcy mogą skorzystać z szeregu instrumentów wsparcia, co w założeniu ma zachęcić ich
do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z wyjątkiem miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, środkami PFRON na pozostałe
instrumenty pomocy, dysponują samorządy terytorialne. Administracja rządowa nie
ma wpływu na sposób podziału kwot środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczanych samorządom terytorialnym corocznie na
rehabilitację społeczną i zawodową. Z tego względu często zdarza się, że przytłaczająca część środków jest kierowana na rehabilitację społeczną (m.in. dofinansowanie
turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych), a jedynie znikoma
na aktywizację zawodową.
Pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Oznacza to, iż uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o pomocy
społecznej mają charakter subsydiarny, czyli uzupełniają środki, możliwości i uprawnienia własne osoby objętej systemem świadczeń z pomocy społecznej. Poprzedzają ją
świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, jak również zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, czy pomoc dla bezrobotnych.
Planowana w 2012 roku weryfikacja kryteriów dochodowych, uprawniających do
świadczeń z pomocy społecznej, jest jednym z działań Rządu zmierzających do po-
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prawy sytuacji osób i rodzin, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby. Zmiana kryteriów dochodowych powoduje zmianę wysokości niektórych świadczeń pieniężnych, w tym
zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych. Po weryfikacji wzrośnie
kwota świadczeń pieniężnych. Wzrośnie także liczba osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Wysokość świadczeń z pomocy społecznej może nie do
końca jest zgodna z oczekiwaniami świadczeniobiorców, musi jednak odpowiadać aktualnym możliwościom finansowym budżetu państwa i budżetów gmin, a budżety te
nie są zbyt zasobne.
Od daty uchwalenia ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej była
wielokrotnie nowelizowana, a każda zmiana miała na celu także dostosowanie jej treści w miarę możliwości do aktualnych potrzeb. W najbliższym czasie nie planuje się
kolejnej nowelizacji ustawy.
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Wnoszę o usprawnienie procedury lub likwidację poboru opłat na bramkach na odcinku autostrady A4 Wrocław – Gliwice. Procedura związana
z poborem opłat jest dalece niesprawna. Przyczynia się do utrudnień w ruchu drogowym, a także stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia
osób podróżujących tą trasą.
Korki drogowe, tworzące się przy bramkach, oraz długi czas oczekiwania są przyczyną powstawania zagrożenia w postaci braku bezkolizyjnego
i płynnego przejazdu dla służb porządkowych czy ratowniczych. Pasażerowie nie mają możliwości ominięcia tego odcinka, nie są im zapewnione podstawowe warunki sanitarne. Na odcinku autostrady A4 Wrocław – Gliwice
na przejazd oczekuje się około 45 minut.
O tym, jak uciążliwa jest ta sytuacja, świadczy incydent z dnia 3 czerwca br., kiedy obsługa karetki jadącej do ofiar groźnego wypadku, do którego
doszło na drodze wojewódzkiej nr 401 na Opolszczyźnie, musiała wyłamać
szlaban bramki, by przejechać. Bramki nie otworzyły się automatycznie,
a przecież w sytuacjach, gdy zagrożone jest ludzkie życie, liczy się każda
sekunda.
Na tej trasie korki samochodowe o długości kilku kilometrów to sytuacja niedopuszczalna, zwłaszcza w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce
Nożnej, Euro 2012, które odbywają się w Polsce i na Ukrainie. Na bramkach w podwrocławskich Karwianach, gdzie zaczyna się płatny odcinek A4,
kierowcy czekają w czterokilometrowych korkach na wjazd na autostradę
w kierunku wschodnim i w trzykilometrowych korkach na zjazd. W Żernicy
pod Gliwicami, przy zjeździe w kierunku wschodnim, tworzy się pięciokilometrowa kolejka, a przy wjeździe – kilometrowa.
W związku z tym wnoszę o usprawnienie procedury lub likwidację poboru opłat na bramkach na odcinku autostrady A4 Wrocław – Gliwice.
Z poważaniem
Robert Dowhan


Odpowied
Warszawa, 9 lipca 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Roberta Dowhana
podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r., przesłanego przy piśmie z dnia 20 czerwca 2012 r., znak: BPS/043-14-512/12, dotyczące usprawnienia
procedur związanych z poborem opłat na autostradzie A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Sośnica, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.
Uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
na bieżąco monitoruje sytuację na przedmiotowym odcinku autostrady A4, związaną
z ewentualnymi zatorami powstającymi w Punktach Poboru Opłat (PPO), między innymi na PPO Żernica zlokalizowanym w okolicach Gliwic. Po wprowadzeniu odpłatności
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na wspomnianym odcinku dla pojazdów lekkich i powstaniu kolejek do PPO, GDDKiA
zobowiązała operatora – konsorcjum Kapsch, które jest odpowiedzialne za pobór opłat
na tym odcinku, do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu udrożnienie
ruchu. W razie zwiększenia natężenia ruchu otwierane są w związku z tym wszystkie
pasy poboru opłat w celu umożliwienia płynnego przejazdu. Zgodnie z posiadanymi
aktualnie przez resort informacjami w chwili obecnej zarówno wjazd, jak i zjazd PPO
w Żernicy w okolicach Gliwic przebiega płynnie. Należy podkreślić, że powstawanie
zatorów na PPO w początkowym okresie po wprowadzeniu opłat jest zjawiskiem normalnym, które znika po tym, jak kierowcy zapoznają się z wysokością stawek opłat za
przejazd danym odcinkiem, a obsługa zaczyna sprawniej rozliczać płatności.
Dodatkowo wyjaśniam, że wraz z uruchomieniem manualnego poboru opłat, został także wprowadzony alternatywny pobór opłat w sposób elektroniczny. Wyposażenie samochodu w urządzenie pokładowe – viaAUTO umożliwi płynniejszy i szybszy
przejazd przez bramki na autostradzie.
W odniesieniu do kwestii związanej z przejazdem pojazdów uprzywilejowanych
i służb ratunkowych przez Miejsca Poboru Opłat (MPO) informuję, że zostały przygotowane stosowne procedury przez operatora poboru opłat w ścisłej współpracy z GDDKiA.
Zaznaczam, iż służby ratunkowe uzyskały przed rozpoczęciem poboru opłat pełną
informację na temat procedur przejazdu pojazdów uprzywilejowanych przez place lub
stacje poboru opłat. Dodam, że podobne procedury obowiązują na innych polskich
autostradach (m.in. A2 Konin – Stryków) oraz w krajach europejskich i nie powodują
żadnych problemów.
Z uwagi na fakt, iż przejazd pojazdów uprzywilejowanych może odbywać się na kilka sposobów (pojazdy mogą być wyposażone w urządzenie pokładowe, pojazdy mogą
nie posiadać ww. urządzenia, wszystkie pojazdy w przypadku zajętości pasów wjazdowych i zjazdowych mają umożliwiony przejazd pasem serwisowym) – dla wszystkich
scenariuszy została opracowana szczegółowa instrukcja postępowania.
Ponadto, w celu poprawy procedur zapewniających sprawny przejazd służb ratowniczych przez MPO, odbyły się dodatkowe spotkania z udziałem przedstawicieli służb
ratowniczych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na których szczegółowo wyjaśniono wszelkie kwestie związane z wjazdem i zjazdem pojazdów służb
ratowniczych na/z autostrady. Ustalono również, że operator poboru opłat wyposaży
pojazdy służb ratowniczych w bezpłatne urządzenia pokładowe, które umożliwią automatyczne otwieranie bramek autostradowych.
Aktualnie nieodpłatnie przekazano 1003 urządzenia viaAUTO dla straży pożarnej,
pogotowia i policji. Urządzenie viaAUTO otrzymali wszyscy użytkownicy pojazdów uprzywilejowanych, którzy wyrazili chęć ich posiadania. Kolejne urządzenia będą dostarczane
sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń, tak aby posiadały je wszystkie służby ratownicze działające na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA.
W myśl obowiązujących procedur działania podejmowane przez pracowników MPO
powinny eliminować wszystkie ewentualne problemy pojazdów uprzywilejowanych
podczas przejazdu przez place poboru opłat. Przejazd służb ratowniczych przez place
poboru opłat powinien odbywać się płynnie i bez zakłóceń, mając na uwadze zawsze
priorytetowy charakter ich działań.
Wszystkie działania podejmowane dodatkowo w początkowym okresie funkcjonowania elektronicznego poboru opłat dla pojazdów osobowych na przedmiotowym
odcinku autostrady A4 mają na celu maksymalne ułatwienie służbom ratowniczym
wykonywania ich ustawowych zadań.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
W pierwszych dniach maja, podczas mojego pobytu na Ukrainie w związku z obchodami święta 3 Maja oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Polacy
mieszkający na Żytomierszczyźnie – zarówno ci reprezentujący organy statutowe Związku Polaków na Ukrainie w obwodzie żytomierskim, jak również
ci niebędący członkami organizacji – zwrócili się do mnie z wielką prośbą
o wsparcie tej polskiej organizacji w staraniach o uzyskanie prawa do posiadania swojej siedziby i prowadzenia działalności statutowej w ramach
istniejącego już od ponad dziesięciu lat Domu Polskiego w Żytomierzu.
Związek Polaków na Ukrainie w obwodzie żytomierskim reprezentuje
ponad pięćdziesiąt tysięcy Polaków w samym Żytomierzu. Organizacja ta
prowadzi szeroką działalność promującą kulturę i język polski, organizuje
festiwale oraz różne uroczystości i spotkania, dba o polski cmentarz oraz
uczestniczy w organizowaniu mszy świętej za ojczyznę w dzień niepodległości Polski.
Związek ten potrzebuje pomieszczenia między innymi po to, aby mogły działać i rozwijać się zespoły takie jak Polski Dziecięcy Zespół Wokalny
„Dzwoneczki”, Ludowy Taneczny Zespół „Karoliski”, Zespół „Polonez”, Zespół „Pierwiosnki”, polskie redakcje i jeszcze wiele innych organizacji, które
działają i są powołane po to, żeby promować polską kulturę i polski język.
Jako senator i członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą jestem zaskoczony faktem, że Dom Polski w Żytomierzu, który miałem okazję ponad dziesięć lat temu osobiście otwierać, miałby nie spełniać
funkcji, jakie z definicji do tego domu są przypisane. Dlatego proszę Pana
Ministra o wypracowanie takich standardów funkcjonowania Domu Polskiego w Żytomierzu, które będą zgodne z oczekiwaniami wszystkich organizacji
reprezentatywnych dla Polaków na Żytomierszczyźnie, a szczególnie tak zasłużonej organizacji, jaką jest Związek Polaków na Ukrainie. Będę wdzięczny za poinformowanie o sposobie rozwiązania przedstawionego problemu.
Stanisław Gogacz


Odpowied
Warszawa, 5 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Gogacza (pismo
nr BPS/043-14-513/12 z dnia 20 czerwca br.), złożone podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca br., uprzejmie informuję, że Dom Polski w Żytomierzu
(DP) jest własnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które ma decydujący głos,
jeśli chodzi o sposób jego wykorzystania. Według wiedzy Konsulatu Generalnego RP
w Winnicy, obiekt spełnia swoje funkcje w stopniu niebudzącym zasadniczych zastrzeżeń.
Z pomieszczeń Domu korzysta większość organizacji polskich Żytomierza (m.in.
środowiska studentów i kombatantów), prowadzone są lekcje języka polskiego, odbywają się próby Teatru Polskiego, zespołów dziecięcych, zespołu „Poleskie Sokoły”,
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„Karoliski” i innych. Regularnie organizowane są tam imprezy kulturalne oraz spotkania polonijne. Żadna z organizacji polonijnych korzystających z Domu nie ma jednak
w jego pomieszczeniach stałej siedziby. Raz w miesiącu odbywają się w DP dyżury
konsularne, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od przynależności organizacyjnej.
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie (ŻOZPU) jest oceniany jako
jedna z najaktywniejszych organizacji polskich w obwodzie żytomierskim. Należy przy
okazji zauważyć, że do ŻOZPU należy ok. 2–4 tysięcy osób, co potwierdza Prezes organizacji, Wiktoria Laskowska-Szczur. Informacja o tym, że Żytomierski Obwodowy
Związek Polaków na Ukrainie reprezentuje w samym Żytomierzu ok. 50 tysięcy osób
polskiego pochodzenia jest więc nieścisła.
Jeśli chodzi o lokal dla Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, to sprawa wydaje się tymczasowo rozwiązana. ŻOZPU od ok. miesiąca wynajmuje, z przeznaczeniem na siedzibę organizacji, lokal w Żytomierzu przy ulicy Teatralnej
17/20. Konsulat Generalny RP w Winnicy wsparł znacząco wyposażenie tej siedziby
w potrzebne sprzęty.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W 2011 r. Inspekcja Transportu Drogowego przejęła od Policji i GDDKiA
zarządzanie stacjonarnymi fotoradarami umieszczonymi przy drogach krajowych. Jednocześnie mechanizm ręcznego wystawiania mandatów zastąpiono systemem komputerowym.
Jednakże przepisy regulujące karanie za przekroczenie prędkości zawierają lukę, dzięki której wielu nieuczciwym kierowcom udaje się uniknąć
otrzymania punktów karnych kosztem wyższego mandatu. Wystarczy, że
właściciel pojazdu złoży na druku mandatowym oświadczenie, że nie jest
w stanie podać, kto prowadził pojazd. W tym przypadku co prawda nie
można ukarać posiadacza samochodu za przekroczenie prędkości – wszak
oświadcza, że to nie on prowadził. Otrzymuje tylko karę grzywny za niewskazanie sprawcy (kodeks wykroczeń art. 96 § 3), punktów karnych za to
jednak nie można naliczyć. Poprzez takie uregulowania prawne faworyzowane są osoby bardziej zamożne oraz piraci drogowi, którzy płacąc więcej
za wykroczenia drogowe, nie ryzykują utraty prawa jazdy.
Jeżeli mowa o fotoradarach, warto zwrócić uwagę także na fotoradary
będące w gestii straży miejskich. Urządzenia takie mogą być wystawiane tylko w obszarze zabudowanym, ale za to na drogach gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i krajowych. Problemem jest to, że cała kwota z mandatu karnego stanowi dochód gminy – ujmowany nawet w budżetach – i nawet część
z tych pieniędzy nie trafia na utrzymanie dróg, podniesienie bezpieczeństwa
czy edukację. Opisana sytuacja powoduje, że gminy prześcigają się w karaniu
kierowców, ale dla poprawy stanu własnych budżetów, a nie stanu dróg.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb


Odpowied
Warszawa, 16 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Andrzeja Grzyba,
na 14. posiedzeniu Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r., przysłane przy piśmie
nr BPS/043-14-514/12 z dnia 20 czerwca 2012 r., w sprawie kar nakładanych za wykroczenia, popełnione w ruchu drogowym, zarejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących oraz dysponowania środków z tego tytułu, stanowiących przychód gminy,
przedstawiam następujące wyjaśnienie.
Inspekcja Transportu Drogowego prowadząc kontrolę ruchu drogowego zgodnie
z przyznanymi jej ustawowo uprawnieniami, swoje działania opiera na aktualnie obowiązujących przepisach. Przywołany w oświadczeniu Pana senatora Andrzeja Grzyba §3 w art. 96 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r.
Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) został dodany do Kodeksu wykroczeń ustawą z dnia
29 października 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466). Wcześniej przepis taki nie istniał w polskim
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porządku prawnym. Wymieniona ustawa została przyjęta przez Sejm VI kadencji w III
czytaniu w dniu 8 października 2010 r. przy aprobacie zdecydowanej większości (408
posłów głosowało za jej przyjęciem, 1 przeciw i 1 się wstrzymał). Następnie, w toku
swoich prac, Senat VII kadencji uchwałą z dnia 21 października 2010 r. w sprawie
ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
przyjętą w całości jednomyślnie (86 senatorów głosowało za), wprowadził 15 poprawek
do tekstu ustawy. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż żadna z nich nie odnosiła się do
przepisów przedmiotowego art. 96 §3 wyżej wymienionej ustawy Kodeks wykroczeń.
Należy podkreślić, iż struktura oświadczeń wysyłanych do właścicieli, posiadaczy
bądź kierujących pojazdami, uwzględniająca możliwość przyjęcia mandatu karnego
za niewskazanie, komu powierzyło się pojazd w czasie popełnienia naruszenia, stanowi odzwierciedlenie aktualnie obowiązującego prawa.
Odnosząc się do drugiej kwestii podnoszonej w oświadczeniu przez Pana senatora Andrzeja Grzyba stwierdzam, iż prawidłowe jest twierdzenie Pana senatora, że
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego
– ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów) znajdujących
się w gestii straż gminnych (miejskich) – stanowią przychód gminy. Pragnę jednak stanowczo podkreślić, że ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) wyraźnie wymienia cele, na które mogą być
przeznaczane środki z wyżej wymienionego tytułu. Zgodnie z art. 20d wskazanej wyżej
ustawy o drogach publicznych jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają powyższe dochody w całości na finansowanie:
1) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią
drogową,
2) utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym
na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych
obiektów inżynierskich,
3) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.
Przywołane wyżej przepisy zapewniają należyte finansowanie zadań związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na drogach, których zarządcami są organy jednostek samorządu terytorialnego (w przedmiotowym przypadku są to organy gminy).
Oznacza to, że gmina nie może podjąć uchwały o wydatkowaniu tych środków na cele
inne niż te, które zostały określone w art. 20d ustawy o drogach publicznych. Obowiązujące przepisy prawa wyraźnie więc stanowią, że środki uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń
rejestrujących znajdujących się w gestii straż gminnych, powinny być przeznaczane
w budżetach gmin na poprawę stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu
drogowego, a nie mogą stanowić instrumentu do „poprawy stanu budżetu gminy”.
Należy mieć również na względzie fakt, iż zgodnie z przepisami ust. 1 art. 60 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) organem odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
w tym realizację ustawowych uregulowań dotyczących przeznaczania środków publicznych z poszczególnych tytułów (w przedmiotowym przypadku grzywien nałożonych przez
straże miejskie i gminne) na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, jest wójt.
Natomiast kontrolę gospodarki finansowej gmin, zgodnie z przepisami art. 62 przywołanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym, sprawują regionalne izby obrachunkowe.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy objazd przy ulicy Kasprzaka
w Ciechanowie, wykonany na czas budowy wiaduktu nad magistralą kolejową nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny w ciągu drogi nr 50,
będzie uzupełniony o pas ruchu dla pieszych.
Brak takiego pasa stwarza duże niebezpieczeństwo dla osób przemieszczających się pieszo z osiedla Bielin, droga nr 50 jest bowiem bardzo uczęszczanym szlakiem drogowym z dużym natężeniem ruchu ciężkiego na odcinku Płońsk – Ciechanów – Ostrów Mazowiecka.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 12 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego przesłane za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 25 czerwca
2012 r., sygn. akt DSPA-4813-514-(12)/12, w sprawie objazdu przy ulicy Kasprzaka
w Ciechanowie, przedstawiam poniżej następujące informacje i wyjaśnienia.
Realizacja przedmiotowego przejazdu związana jest ze zmianą organizacji ruchu
i wykonaniem objazdu na czas budowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 50 nad
linią kolejową E-65, której inwestorem są Polskie Koleje Państwowe SA Centrala
w Warszawie.
Ponadto informuję, że organizacja ruchu na ul. Kasprzaka (droga krajowa nr 50),
na drodze objazdowej oraz przedmiotowym przejeździe wprowadzona została na podstawie projektu opracowanego staraniem Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia
i następnie zatwierdzona przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Przedstawione w projekcie rozwiązania dla ruchu pieszego w obrębie przejazdu przez tory kolejowe były analogiczne do funkcjonujących na ul. Kasprzaka, co na etapie zatwierdzania dokumentacji Oddział GDDKiA w Warszawie
uznał za nieingerujące w istniejący układ drogowy.
Jednocześnie informuję, że do chwili obecnej nie została wprowadzona nowa organizacja ruchu i nie została odebrana część objazdu w obrębie pasa kolejowego.
Przedmiotowy objazd jest zamknięty zarówno dla pojazdów, jak i dla pieszych, a ruch
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w dalszym ciągu odbywa się na podstawowym ciągu drogi krajowej nr 50 (ul. Kasprzaka). Część drogowa objazdu została odebrana protokolarnie w dniu 8 maja 2012 r.
zgodnie z zatwierdzonym projektem Nr Z.2/4081/739/Z-15/2011, z zastrzeżeniem
o potrzebie utwardzania ciągu pieszego ze względu na gliniasty grunt, po którym poruszaliby się piesi.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W ostatnim czasie można zaobserwować w witrynach sklepowych czasopisma o wulgarnych i obscenicznych okładkach oraz materiały pornograficzne. Narusza się dobre obyczaje i naraża się dzieci oraz postronne osoby
na zgorszenie. Dla przykładu podam, że sieć sklepów Inmedio umieszcza
na swoich ekspozycjach bardzo wulgarne zdjęcia i napisy oraz wyzwiska
i obelgi pod adresem kobiet. Promowane pisma i filmy zawierają niezwykle
brutalne treści.
Jakie działania zamierza podjąć rząd, by przeciwdziałać obrotowi materiałami o charakterze pornograficznym i przyjąć rozwiązania i przepisy
wypracowane w tych krajach UE, które skutecznie chronią dzieci i młodzież
przed tego typu treściami?
Jan Maria Jackowski

Odpowied
PREZESA URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, 18.07.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Jassera wykonującego zadania Sekretarza ds. parlamentarnych z dnia
25 czerwca 2012 r., przy którym przekazano oświadczenie złożone przez senatora
Jana Marię Jackowskiego podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca
2012 r. w sprawie obrotu materiałami o charakterze pornograficznym, zgodnie z upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie,
po uzyskaniu opinii Ministra Sprawiedliwości, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Poruszona w interpelacji problematyka uregulowana została w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) oraz ustawie z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, ze zm.) w przepisach, których głównym przedmiotem ochrony jest obyczajność i porządek publiczny.
Jednocześnie wskazać należy, że uzasadnienie penalizacji szeroko rozumianego rozpowszechniania pornografii opiera się na dwóch zasadniczych argumentach.
Pierwszym jest teza o związku pomiędzy konsumpcją pornografii a zachowaniami
przestępczymi, takimi jak zgwałcenia i przestępstwa z użyciem przemocy. Drugim argumentem jest ochrona kanonu obyczajowego, tzn. obyczajowości publicznej w dziedzinie seksualnej.
Dodatkowo należy stwierdzić, że pomimo braku definicji legalnej, znamię „treści
pornograficzne” ma ustalony zakres znaczeniowy, w większości przypadków pozwalający na jednoznaczną identyfikację określonego stanu faktycznego będącego przedmiotem oceny.
W art. 200b k.k. odpowiedzialności karnej podlega zachowanie polegające na publicznym propagowaniu lub pochwalaniu zachowań o charakterze pedofilskim. Powyższy przepis penalizuje propagowanie, czyli przekazywanie, upowszechnianie wzor-

14. posiedzenie Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r.

27

ca zachowań o charakterze pedofilskim (przez pedofilię natomiast rozumie się seksualny pociąg ukierunkowany do dzieci). Pochwalanie zaś oznacza wyrażanie aprobaty,
wskazywanie na zalety określonych zachowań, usuwające wątpliwości, czy zastrzeżenia co do ich zaaprobowania. Warunkiem karalności jest publiczny charakter propagandy lub pochwały. Znamię publiczności wymaga, aby ze względu na miejsce lub
sposób działania, wskazane w omawianym przepisie zachowania były lub mogły być
dostrzeżone przez niedającą się z góry określić liczbę bliżej niezindywidualizowanych
osób bądź też przez oznaczoną, ale większą liczbę osób (np. w publikacjach i innych
środkach masowej informacji, na zebraniach publicznych itp.). Jednocześnie sprawca musi mieć świadomość publiczności swego zachowania, tzn. chcieć go lub na nie
się godzić (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1973 r.,
VI KZP 26/73, OSNKW 1973, nr 11, poz. 132). Propagowanie i pochwalanie powyższych zachowań wymaga umyślności w formie zamiaru bezpośredniego.
Powyższe przestępstwo zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Z kolei w art. 202 k.k. penalizowane jest rozpowszechnianie pornografii. Zgodnie
z §1 tego artykułu odpowiedzialności karnej w postaci grzywny, kary ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega publiczne prezentowanie treści
pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie
tego nie życzy. Przez prezentowanie należy rozumieć wszelkie sposoby umożliwienia
odbioru treści o charakterze pornograficznym, tj. pokazywanie, wystawianie na widok, zapoznawanie, zaznajamianie, udostępnianie. W tym miejscu wskazać należy
na aktualność uwag dotyczących publicznego charakteru zachowania, a przedstawionych w odniesieniu do art. 200b k.k. Za prezentowanie publiczne uznać można
między innymi wystawienie na widok publiczny w formie afiszu, plakatu w otwartym
miejscu publicznym (np. w supermarkecie), projekcję filmu na telebimie znajdującym
się przy ruchliwej ulicy, wystawienie czasopism i książek w witrynach sklepowych,
w sposób umożliwiający ich odbiór.
Dodatkowo warunkiem karalności opisanego powyżej zachowania jest wymóg
możliwości narzucenia odbioru takich treści osobie, która sobie tego nie życzy. Podkreślić również należy, że dla realizacji znamion czynu zabronionego wystarczająca
jest tylko możliwość narzucenia odbioru (a nie już narzucenie). Jednocześnie omawiane przestępstwo uwzględnia dominującą współcześnie tzw. koncepcję wolnościową,
skutkującą bezkarnością dobrowolnego kontaktu ludzi dorosłych z treściami pornograficznymi. Koncepcja ta nie ma natomiast zastosowania w wypadku małoletnich
oraz rozpowszechniania tzw. twardej pornografii (związanej z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem), bezspornie uważanej za szkodliwą.
Zgodnie z art. 202 §2 k.k. penalizowane jest prezentowanie małoletniemu poniżej
lat 15 treści pornograficznych lub udostępnianie przedmiotów o takim charakterze
albo rozpowszechnianie treści pornograficznych w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi. Powyższe zachowanie zagrożone jest grzywną, karą
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Należy podkreślić, że prezentowanie ani udostępnianie nie musi mieć charakteru publicznego.
Na podstawie art. 202 §3 k.k. penalizowane jest zachowanie sprawcy, który w celu
rozpowszechniania produkuje, utrwala, sprowadza, przechowuje lub posiada albo
rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem. Powyższe zachowania zagrożone są karą pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
Przepisy art. 202 §4, 4a i 4b odnoszą się do tzw. pornografii dziecięcej.
W §4 penalizowane jest utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15, zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.
W §4a karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5 zagrożone
jest sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15.
Przepis §4b penalizuje natomiast produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych przedstawiających
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wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności
seksualnej (zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).
Na podstawie art. 202 §5 k.k. sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych
w §1–4b tego artykułu, chociażby me stanowiły własności sprawcy.
Wszystkie omówione przestępstwa, a określone w art. 202 k.k. są przestępstwami
umyślnymi o charakterze powszechnym (tzn. mogą być popełnione przez każdego).
Z kolei Kodeks wykroczeń chroniąc obyczajność (moralność) i porządek publiczny
wprowadza odpowiedzialność za wykroczenia polegające na publicznym dopuszczeniu się nieobyczajnego wybryku (art. 140 k.w. – zagrożone karą aresztu, ograniczenia
wolności, grzywny do 1.500 zł albo karą nagany) oraz za wykroczenie polegające na
umieszczeniu w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku
albo używaniu słów nieprzyzwoitych (art. 141 k.w. – zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 zł albo karą nagany).
Strona przedmiotowa wykroczenia z art. 140 k.w. polega na tym, że sprawca publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku (tj. takiego zachowania, które wśród
konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia, nie należało się spodziewać, wywołując powszechne negatywne oceny społeczne). Wybryk charakteryzuje więc ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania. Nieobyczajny wybryk jest wykroczeniem formalnym, nie musi wywoływać żadnego skutku. Chodzi o takie zachowanie,
które obiektywnie zdolne jest do wywołania zgorszenia.
Określone w art. 141 k.w. wykroczenie dotyczy nieprzyzwoitych zachowań, szczegółowo w tym przepisie wymienionych. Przez „nieprzyzwoite” zachowanie należy rozumieć zachowanie niezgodne z panującymi normami obyczajowymi, bezwstydne,
niewłaściwe, itp. Wskazać jednocześnie należy, że w sytuacji, kiedy sprawca pokazuje nieprzyzwoite fotografie o treści pornograficznej, jego zachowanie, w zależności od określonego stanu faktycznego, może wyczerpywać treść wskazanego wyżej
art. 202 k.k. (rozpowszechnianie pornografii).
Zatem umieszczanie w miejscu publicznym nieprzyzwoitych rysunków może implikować odpowiedzialność karną. Jednocześnie w przypadku, gdy sprawca w miejscu
publicznym umieszcza nieprzyzwoite napisy czy rysunki, zniesławiające bądź znieważające określone osoby, to możemy mieć również do czynienia z przestępstwem
zniesławienia (art. 212 k.k.) lub znieważenia (art. 216 §1 k.k.). Przedmiotem ochrony
wskazanych przestępstw jest dobre imię (art. 212 k.k.) i godność osobista człowieka
(art. 216 k.k.).
Przestępstwo zniesławienia, w ujęciu art. 212 k.k. polega na pomówieniu innej
osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć
ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Powyższy czyn zagrożony jest grzywną albo
karą ograniczenia wolności (§1), w typie kwalifikowanym przez znamię posługiwania
się środkami masowego komunikowania – grzywną, karą ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku (§2).
Przepis art. 216 §1 nie precyzuje sposobów zachowania się sprawcy, używając
ogólnego określenia „znieważa”. Ze względu na wskazany wyżej przedmiot ochrony, jakim jest godność człowieka, za zniewagę uważa się zachowanie uwłaczające godności,
wyrażające lekceważenie lub pogardę. O tym, czy zachowanie to ma charakter znieważający, decydują dominujące w społeczeństwie oceny i normy obyczajowe. Opisane
przestępstwo zagrożone jest grzywną albo karą ograniczenia wolności.
Odnosząc się zatem do podniesionego w oświadczeniu senatorskim zjawiska prezentowania treści pornograficznych poprzez eksponowanie w witrynach sklepowych
czasopism o wulgarnych i obscenicznych okładkach oraz materiałów pornograficznych należy wskazać, że tego rodzaju praktyka może realizować znamiona przestępstw
i wykroczeń powyżej opisanych, w tym stypizowanych w art. 202 §1 lub 2 k.k. (rozpowszechnianie pornografii), art. 212 k.k. lub art. 216 k.k. (o ile zniesławienie bądź
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zniewaga dotyczyła konkretnej osoby) oraz w art. 141 k.w. (umieszczenie w miejscu
publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku).
Należy stanowczo podkreślić, że z normy art. 202 §1 k.k. wynika zakaz eksponowania w ofercie handlowej treści pornograficznych. Handel materiałami pornograficznymi jest legalny tylko wtedy, gdy dokonywany jest w wyraźnie oznaczonych z nazwy
i nieeksponujących swej oferty placówkach, a także gdy dokonywany jest w kiosku
z prasą pod warunkiem wszak braku ekspozycji takich treści (tak zwana „sprzedaż
spod lady”, zasłonięcie i ofoliowanie okładek czasopism, kaset wideo itp.).
Jednocześnie, należy przypomnieć, że walka z tymi wysoce szkodliwymi zachowaniami wymaga zaangażowania społecznego w zakresie informowania organów ścigania o dostrzeżonych nieprawidłowościach. W tych wszystkich wypadkach – w razie
istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, organy ścigania zobowiązane są wszcząć proces karny mający na celu pociągnięcie do odpowiedzialności
karnej osób, które dopuściły się tego rodzaju przestępstw.
Wszystkie powyżej przedstawione okoliczności uzasadniają więc ocenę, że w chwili obecnej nie zachodzą okoliczności przemawiające za podjęciem prac legislacyjnych prowadzących do zmiany stanu prawnego zgodnie z kierunkiem postulowanym
w oświadczeniu. Obowiązujące unormowania, w szczególności chroniące osoby małoletnie przed zjawiskiem pornografii, oczywiście przy założeniu ich właściwego stosowania, umożliwiają aktualizowanie odpowiedzialności karnej sprawców podejmujących zachowania łamiące opisane w oświadczeniu zasady porządku prawnego.
Z poważaniem
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie, jakie działania
podejmie rząd w 2012 r., aby rodzinom w Polsce przestało się żyć coraz gorzej, a tak wynika z raportu GUS na temat sytuacji polskich rodzin. Raport
pokazuje, że w ostatnich latach zmniejszyły się dochody rodzin i wzrosła
liczba osób żyjących poniżej progu egzystencji. Pod względem dzietności Polska spadła z dwieście siódmego na dwieście dziewiąte miejsce wśród dwustu dwudziestu dwóch krajów świata, w których prowadzone są takie statystyki. Te dane są alarmujące. Dlaczego rząd nie podejmuje konstruktywnych
działań, aby odwrócić katastrofalne tendencje demograficzne?
Z pozorowaniem działań związany jest fakt, że zgodnie z art. 18 i 19 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w bieżącym 2012 r.
przypada termin weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów
dochodowych, od których uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych.
Biorąc pod uwagę fakt, iż progi dochodowe dotyczące świadczeń rodzinnych
nie były weryfikowane od 2004 r., podstawowy instrument służący wspieraniu rodzin wychowujących dzieci zatraca swoje przeznaczenie i celowość.
Na początku czerwca rząd co prawda zaproponował podwyżkę progu, ale
jest ona żenująco niska. Płaca minimalna w 2004 r. to było 824 zł, a w 2012
– 1500 zł. Rząd spowodował, że w 2004 r. zasiłki dostawało aż 5,6 miliona
dzieci, czyli aż o 2,6 miliona więcej niż teraz. Żeby dzisiaj pomoc objęła taką
samą liczbę dzieci jak w 2004 r., progi musiałyby wzrosnąć o 73%, czyli, jak
wynika z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych, i tak mniej niż wzrosła
płaca minimalna.
Zwracam się do Pana Premiera o pochylenie się nad przedstawionym
problemem i jego pozytywne rozwiązanie.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 10 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 20 czerwca 2012 r., znak: BPS/043-14-515/12, dotyczące oświadczenia senatorskiego senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie sytuacji polskich rodzin, uprzejmie wyjaśniam.
Po krytycznym 2009 r., kiedy to skutki kryzysu gospodarczego były najbardziej
odczuwalne i odnotowano niewielki wzrost PKB (o 1,6%), począwszy od 2010 r. sytuacja na rynku pracy zaczęła się stabilizować. W 2010 r. PKB wzrósł realnie o 3,9%,
a w 2011 r. o 4,3%. W 2011 r. wzrosło również o 5,4% przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i wynosiło 3 399,52 zł. Minimalny poziom wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy gwarantują przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zgodnie z art. 5 ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wyna-
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grodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywają się
negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale roku, w którym
odbywają się negocjacje gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB. Od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1500 zł. Rada Ministrów zaproponowała Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
od dnia 1 stycznia 2013 r. do 1600 zł.
Należy zauważyć, że państwo podejmuje działania skierowane do rodzin, których
celem jest wsparcie rodzin z dziećmi na utrzymaniu m.in. przez system świadczeń
rodzinnych, na który składają się zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
W 2012 r., zgodnie z art. 18 i 19 ustawy o świadczeniach rodzinnych, została przeprowadzona weryfikacja świadczeń rodzinnych (o której szczegółowe informacje przekazano w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie senatora Jana Marii Jackowskiego
w sprawie polityki pronatalistycznej, zawartej w piśmie z dnia 28 czerwca br. znak:
DSR-III-0702-1-2-DM/MK/2/12). Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
została przeprowadzona również weryfikacja świadczeń z pomocy społecznej. Rada Ministrów zaproponowała podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających
do świadczeń z pomocy społecznej, w przypadku osób samotnie gospodarujących do
poziomu 542 zł, w przypadku osoby w rodzinie do poziomu 456 zł. Jednocześnie podwyższeniu ulegnie m.in. maksymalna kwota zasiłku stałego do kwoty 529 zł. Dzięki
tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale trafią
one także do większej liczby osób i rodzin.
Od listopada 2011 r. realizowane są rządowe programy udzielania pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie niektórym osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, w szczególności opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Obecnie
realizowany jest ww. program w okresie od lipca do grudnia.
Ponadto, przewiduje się przeprowadzenie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, projekt przewiduje zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci z jednoczesnym podniesieniem jego kwoty do 620 zł, a dla opiekunów innych osób specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł przy spełnianiu kryterium dochodowego).
Uzupełniając należy zauważyć, że znacznym wsparciem dla rodzin są również usługi społeczne, w tym usługi opieki nad małymi dziećmi, które umożliwiają rodzicom
i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej (m.in. wejście lub szybszy powrót
kobiet na rynek pracy). Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 wprowadziła cztery formy opieki nad małymi dziećmi – żłobki, kluby dziecięce,
opiekunów dziennych oraz nianie. Jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby
prywatne (firmy i inne uprawnione podmioty) mogą, za pośrednictwem gminy, skorzystać ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH”, który przewiduje dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki
nad małymi dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych poprzez inwestycje, adaptacje pomieszczeń żłobków i klubów dziecięcych, dofinansowanie wyposażenia i prac
wykończeniowych, a także dofinansowanie szkoleń dziennych opiekunów. Natomiast
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet I Zatrudnienie
i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego możliwe jest dofinansowanie wydatków (do 85 % wartości projektu) na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
ponoszonych na opiekę nad dziećmi rodziców, którzy podejmują pracę po przerwie
związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci.
Na koniec 2011 r. liczba instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosiła 571. W instytucjach utworzonych i/lub prowadzonych przez gminę przebywało ok. 32,2 tys. dzieci. W 2011 r. w ramach Programu „MALUCH” dofinansowano powstanie ok. 3,3 tys. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych
i u dziennych opiekunów, a w trakcie realizacji jest jeszcze 671 nowych miejsc. Pro-
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gram jest kontynuowany w 2012 r. Rozwiązania wymienionej ustawy oraz Programu
„MALUCH” są promowane na stronie internetowej www.zlobki.mpips.gov.pl.
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwia również legalne zatrudnianie niań, z którymi zawierana jest umowa uaktywniająca i za które z budżetu państwa opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na
ubezpieczenie zdrowotne. Do dnia 2 lipca 2012 r. zarejestrowanych było 8,4 tys. niań,
co oznacza, że pod opieką niań znajduje się co najmniej 8,4 tys. dzieci.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu

14. posiedzenie Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r.

33

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana Premiera o wyjaśnienia dotyczące tego, na jakiej
podstawie zostały dopuszczone do publicznego obrotu aptecznego środki
wczesnoporonne, co łamie polskie prawo, takie jak Escapelle czy Uno-one,
oraz w jaki sposób rząd zamierza rozwiązać zaistniałą sytuację.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.08.03
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Jana Marię Jackowskiego
podczas 14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14.06.2012 r., przesłanym przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 20 czerwca 2012 roku (BPS/043-14-515/12) do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie środków wczesnoporonnych, na
podstawie upoważnienia Prezesa Rady Ministrów (pismo z 25.06.2012 DSPA-4813-511-(1)/l2), uprzejmie przesyłam informacje w powyższej sprawie.
Zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem
w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania oraz warunki obrotu produktami leczniczymi określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
Przepisy wskazanej ustawy, w oparciu o wspólnotowe akty prawne, określają procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych i są zharmonizowane w całej
Wspólnocie Europejskiej.
Postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych prowadzi Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydaje organ uprawniony. Do
2011 roku decyzje w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych podejmował Minister Zdrowia, od 2011 roku, pozwolenia wydaje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (zgodnie
z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Dz. U. 11.82.451, art. 11).
Podstawą decyzji o wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jest jego udowodniona jakość, skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania.
Każdy podmiot składający wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
ma obowiązek przedstawić dokumentację odnośnie do wyników badań m.in. farmaceutycznych, nieklinicznych, klinicznych, dokumentującą jego jakość, bezpieczeństwo i skuteczność, także Charakterystykę Produktu Leczniczego, wzory opakowań
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bezpośrednich i zewnętrznych, ulotkę informacyjną dla pacjenta. Wydane pozwolenie
jest równoznaczne z zatwierdzeniem Charakterystyki Produktu Leczniczego, ulotki
oraz opakowań produktu leczniczego.
Produkt o nazwie Uno-one nie figuruje w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Produkt leczniczy Escapelle został zarejestrowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego Escapelle zostało wydane dnia 19.01.2006 r. (Nr 12048) przez
Ministra Zdrowia, po pozytywnym zakończeniu międzynarodowej procedury rejestracyjnej (MRP), w której uczestniczyło 20 krajów. Druki informacyjne dla produktu
leczniczego Escapelle stanowią integralną część dokumentacji rejestracyjnej i zostały
zweryfikowane przez ekspertów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Produkt leczniczy Escapelle, zgodnie z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu
Leczniczego, jest wskazany do stosowania w „antykoncepcji w przypadkach nagłych,
do stosowania w ciągu 72 godzin po stosunku płciowym bez zastosowania skutecznego
zabezpieczenia lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej”. Wszystkie informacje dotyczące mechanizmu działania wymienionego hormonalnego produktu leczniczego, zgodnie z aktualną wiedzą, zostały zamieszczone w drukach informacyjnych. W roku 2010 dokonano zmiany treści druków informacyjnych
produktu leczniczego Escapelle, wynikającej z potrzeby wprowadzenia pełniejszego
opisu mechanizmu działania tego produktu, celem przybliżenia użytkownikom produktu niektórych aspektów jego działania powiązanych nie tylko z oceną kliniczną,
ale również mających znaczenie dla zagadnień etyczno-moralnych.
Zmieniony zapis zawiera w sobie przekaz mówiący o ryzyku obumarcia zapłodnionej komórki jajowej w wyniku stosowania ww. produktu. Podsumowując, można
stwierdzić, iż użytkownik produktu leczniczego Escapelle znajdzie w ulotce dla pacjenta wszystkie informacje na temat działania tego produktu. Dodać należy, że produkt
leczniczy Escapelle może być nabywany wyłącznie na podstawie przepisu lekarza.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Do mojego biura zgłaszają się osoby ze środowisk nauczycielskich zaniepokojone skutkami, jakie może przynieść wprowadzenie reformy oświaty i zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu szkół na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami Ministerstwa
Edukacji Narodowej od nowego roku szkolnego ma być zlikwidowany podział uczniów na grupy językowe. Według nauczycieli likwidacja tych grup
będzie miała negatywny wpływ na poziom kształcenia i wyniki osiągane
przez uczniów. Dotychczasowa forma pracy w grupach zapewniała edukację
na wysokim poziomie. Kolejnym niepokojącym środowisko nauczycielskie
faktem jest zniesienie podziału na grupy na lekcjach wychowania fizycznego w ramach jednej klasy. Może to przynieść negatywny skutek, ponieważ
na przykład dotychczasowe lekcje WF odbywały się w maksymalnie piętnastoosobowych grupach, a od września uczniowie będą ćwiczyć całymi,
licznymi klasami. Zaniepokojenie budzi też okrojenie etatów w świetlicach
szkolnych. Dotychczasowe obowiązki wychowawców świetlicy mają przejąć
w systemie rotacyjnym nauczyciele z danej placówki szkolnej. Spowoduje to,
że nauczyciel, sprawujący opiekę w ramach tzw. godzin karcianych (dwóch
godzin), nie będzie w stanie poznać ucznia i jego środowiska.
W kończącym się roku szkolnym wprowadzona została reforma odnosząca się do pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów. Niestety,
w większości placówek szkolnych w moim okręgu wyborczym organ prowadzący od nowego roku szkolnego ograniczy etaty psychologa i pedagoga
szkolnego do połowy. Niesie to ze sobą skutek w postaci nieskuteczności tej
reformy.
Wszystkie te posunięcia krzywdzą dzieci i młodzież, a także zwiększają
bezrobocie wśród nauczycieli. Proces ten w szczególny sposób dotyka mój
okręg wyborczy, gdzie stopa bezrobocia jest i tak wysoka, a dzieci tracą
szansę na rozwój edukacyjny na wysokim poziomie, taki jak w przypadku
ich rówieśników w dużych aglomeracjach.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 10 lipca 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego
(nr BPS/043/14515/12) w sprawie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu szkół
na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym, uprzejmie informuję.
Od 1 września 2009 r. rozpoczęło się stopniowe wprowadzanie reformy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I–III szkoły podstawowej i w gimna-
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zjum, a od roku szkolnego 2012/2013 w klasach IV –VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych).
Wdrażana nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub podstawa
programowa kształcenia ogólnego to obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania,
w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących
wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego
etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio
w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.
Regulacja treści kształcenia w języku efektów kształcenia poprzez określenie wymagań na koniec każdego etapu edukacyjnego ma na celu precyzyjne określenie tego,
czego szkoła zobowiązana jest nauczyć przeciętnego ucznia. Przeniesienie uwagi na
efekty kształcenia, dokonujące się aktualnie w wielu krajach Europy, idzie w parze
ze zwiększeniem autonomii szkoły w zakresie kształtowania procesu kształcenia. Pozwoli to szkole na taki dobór metod nauczania, który – w kontekście uwarunkowań
jej pracy – w sposób optymalny zapewni osiągnięcie opisanych w podstawie efektów
kształcenia. Precyzyjny opis wymagań na koniec każdego etapu kształcenia umożliwi
także zapewnienie spójności procesu nauczania w obrębie systemu szkolnictwa.
Sformułowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w języku wymagań
(główne kierunki oraz cele kształcenia w danej dziedzinie sformułowane są w języku
wymagań ogólnych, zaś treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności sformułowane są w języku wymagań szczegółowych) stanowi także pierwszy krok do wypełnienia
zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
Wdrażanie nowej podstawy programowej spowodowało konieczność zmian unormowań dotyczących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. – Dz. U. Nr 54, poz. 442,
i z 7 lutego 2012 r. – Dz. U. z 22 lutego 2012 r., poz. 204). Rozporządzenia te nie
wprowadziły żadnych istotnych zmian w zasadach dotyczących podziału na grupy
na niektórych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Na zajęciach z języka obcego
podział na grupy był i jest obowiązkowy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
przy czym przy podziale tym należy uwzględniać stopień zaawansowania znajomości
języka obcego.
W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów podziału na grupy
można było i można nadal dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogły być dotychczas i mogą być
nadal prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów.
Odnosząc się do kwestii świetlicy, uprzejmie informuję, że w myśl art. 67 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.), do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna
zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. W myśl §7 ust. 1–3 ramowego
statutu publicznej szkoły podstawowej oraz §9 ust. 1–3 ramowego statutu publicznego gimnazjum, załączników nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole podstawowej lub gimnazjum, w tym specjalnych, ze
względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do
szkoły podstawowej, gimnazjum, w tym specjalnych, lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy
prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, przy czym w szkołach specjalnych liczba uczniów w grupach
wychowawczych powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla oddziału szkoły
podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnego.
Zgodnie z powyższym, organizacja świetlicy w szkole podstawowej i gimnazjum,
w tym specjalnych, stanowi obligatoryjne zadanie szkoły. Świetlica szkolna, szczególnie w szkole podstawowej, powinna funkcjonować w sposób ciągły, a dzieci tam
przebywające, muszą mieć stałą opiekę. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą
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być uzupełnieniem zajęć świetlicowych i uatrakcyjniać te zajęcia. Nie ma żadnych
przeszkód by praca nauczyciela była wspierana pracą innego nauczyciela realizującego pensum lub godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta
Nauczyciela.
Obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz.
1487), zobowiązują publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2
pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do organizowania
i udzielania uczniom uczęszczającym odpowiednio do przedszkoli, szkół i placówek,
ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach
określonych w tym rozporządzeniu.
Za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce odpowiedzialny jest dyrektor. Natomiast udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach wskazanych w powyższych przepisach należy
do zadań prowadzących zajęcia z uczniem: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów wykonujących w przedszkolu, szkole i placówce, w zależności od potrzeb, zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie ze
stwierdzonymi potrzebami dzieci i młodzieży w tym zakresie.
Zarządzanie przedszkolem, szkołą i placówką, w tym polityka kadrowa, należy do
wyłącznej kompetencji dyrektora. W związku z tym decyduje on o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i specjalistów, w tym psychologów i pedagogów, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami dzieci i młodzieży w tym zakresie.
Należy jednak podkreślić, że brak specjalistów w szkole nie zwalnia dyrektora
z obowiązku zorganizowania uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami prawa.
Z poważaniem
w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Mirosław Sielatycki
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Na przełomie lipca i sierpnia zostanie zlikwidowana delegatura ministra
Skarbu Państwa w Ciechanowie. Delegatura obejmuje swoim działaniem
obszar całego województwa mazowieckiego, nadzoruje najbardziej ważkie
sprawy pod kątem umów prywatyzacyjnych i zapisanych w nich zobowiązań względem Skarbu Państwa. Nadzorowane były przez nią największe
umowy prywatyzacyjne w kraju, m.in. PZU SA, Telekomunikacji Polskiej,
LOT, PKO SA. Przy wymienionych nadzorach decyzje zapadały w sposób
płynny ze względu na krótki łańcuch decyzyjny.
Uzasadnieniem decyzji o likwidacji delegatury jest szukanie oszczędności. Jednocześnie ustawodawca przewiduje zwiększenie zatrudnienia
w Ministerstwie Skarbu Państwa o dwadzieścia pięć etatów, a roczny koszt
utrzymania nowych urzędników wyniesie ok. 1,8 miliona zł.
W związku z tą decyzją zwracam się o wyjaśnienie kwestii, czy nadzór
nad umowami prywatyzacyjnymi po przeniesieniu zadań delegatury z Ciechanowa do Warszawy będzie odbywał się równie płynnie.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 16 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 20 czerwca 2012 r. (znak: BPS-043-14-515/12) dotyczące oświadczenia senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie
likwidacji delegatury Ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w Ciechanowie przedstawiam następujące stanowisko.
Delegatury ministra właściwego ds. Skarbu Państwa zostały zlikwidowane z dniem
30 kwietnia br., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 459).
W ślad za tym Zarządzeniem Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r.
(M.P. poz. 444) został zmieniony statut Ministerstwa Skarbu Państwa.
W dniu 26 czerwca 2012 r. Zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa Nr 33 został
zmieniony Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa. Na mocy tego
zarządzenia sprawy związane z nadzorowaniem zobowiązań prywatyzacyjnych zostały
przypisane do kompetencji Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. W ramach tego
departamentu utworzono odrębny wydział, którego zadaniem będzie nadzorowanie
zobowiązań prywatyzacyjnych.
Odpowiadając na pytanie Pana Senatora dotyczące płynności nadzoru nad umowami prywatyzacyjnymi pragnę wyjaśnić, iż zaawansowanie procesu przekształceń
własnościowych i rosnąca liczba sprywatyzowanych podmiotów skutkuje wprost
zmniejszeniem obciążeń pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie wy-
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konywania uprawnień nadzorczych nad tymi podmiotami. Oczywistym jest, że wraz
z postępującą prywatyzacją zadania Ministra Skarbu Państwa coraz bardziej sprowadzają się do kontroli realizacji zobowiązań zaciągniętych przez inwestorów. Właściwy
nadzór nad umowami prywatyzacyjnymi zapewniono poprzez częściowe przesunięcie
ciężaru realizacji zadań pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z dotychczasowych obowiązków związanych z procesem przygotowania i przeprowadzenia procesu
prywatyzacji na zadania związane z nadzorem nad realizacją zobowiązań zaciągniętych przez inwestorów. Należy również zauważyć, iż pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa, z uwagi na uczestniczenie w procesie przygotowania i przeprowadzenia
procesu prywatyzacji poszczególnych podmiotów na każdym jego etapie, posiadają
najszerszą wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby zadania te wykonywać w sposób
wysoce odpowiedzialny, należyty i zgodny z interesem Skarbu Państwa.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że wymieniona przez Pana Senatora kwota
1,8 mln zł, przeznaczona jest na zabezpieczenie finansowania zatrudnienia w związku
z przeniesieniem do centrali Ministerstwa Skarbu Państwa 25 etatów i realizacji zadań przeniesionych ze zlikwidowanych delegatur. W kwocie tej przewiduje się również
konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie zatrudnienia osób podlegających
szczególnej ochronie stosunku pracy, które nie znajdą zatrudnienia w urzędach wojewódzkich.
Z poważaniem
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Dnia 21 marca 2012 r. wpłynęło do mnie pismo od wójta gminy Dzierżoniów dotyczące planowanego na dzień 31 grudnia 2012 r. zakończenia Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim oraz niepokojących informacji
o zaniechaniu takiej lub innych form wsparcia w latach następnych.
Jak wiadomo, istotą wspomnianego programu jest pomoc środowiskom
popegeerowskim poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej gminom
i spółdzielniom, które przejęły albo przejmą nieodpłatnie z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa zamieszkałe lokale i budynki oraz urządzenia infrastruktury technicznej wraz z ciążącymi dotychczas na Agencji Nieruchomości
Rolnych obowiązkami związanymi z tymi obiektami, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego.
Do tej pory gmina Dzierżoniów w trosce o swoich mieszkańców przejęła
pozostałe niewykupione przez pracowników lokale mieszkalne wraz z najemcami. Zdaniem wójta, gmina Dzierżoniów stara się wyremontować te
obiekty, pozyskując od Agencji Nieruchomości Rolnych środki przeznaczone
na ten cel. Jednak zdaniem zainteresowanego skala oraz czas realizacji tych
zadań, obciążony wszelkimi procedurami, nie pozwolą wykorzystać środków w roku bieżącym.
Ponadto Agencja Nieruchomości Rolnych posiada w swoim zasobie drogi
w złym stanie technicznym, których remonty wymagają dużych nakładów
finansowych. Gmina własnym staraniem nie jest w stanie prowadzić i finansować tych inwestycji. Wobec tego przedłużenie terminu obowiązywania
programu pozwoliłoby na kontynuację zaplanowanych remontów dróg przejętych oraz wskazanych przez agencję do przejęcia, a także przyczyniłoby
się do poprawy jakości życia społeczności mieszkających na wspomnianych
terenach.
W związku z tym zwracam się z prośbą o informację, czy planowane jest
przedłużenie czasu obowiązywania Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim.
Z poważaniem
Stanisław Jurcewicz


Odpowied
Warszawa, 3 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Jurcewicza z dnia
14 czerwca 2012 r. w sprawie zakończenia realizacji Programu Pomocy Środowiskom
Popegeerowskim uprzejmie informuję, co następuje.
Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim realizowany jest poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym funkcjonującym na terenach popegeerowskich, które przejęły albo przejmą nieodpłatnie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zamieszkałe lokale oraz budynki i urządzenia
infrastruktury technicznej wraz z ciążącymi dotychczas na Agencji Nieruchomości
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Rolnych obowiązkami związanymi z tymi obiektami, bez uprzedniego doprowadzenia
ich do należytego stanu technicznego. Podstawą prawną udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 427 z późn. zm.) oraz plan finansowy Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa określający kwotę możliwą do przeznaczenia na ten cel w ciągu roku. Program ten pierwotnie przewidywał w planach finansowych Zasobu na lata
2009–2011 środki w wysokości 180 mln złotych rocznie, a następnie został przedłużony do końca 2012 r. Łącznie na realizację ww. programu w latach 2009–2012 Agencja
przeznaczyła 237 mln zł.
Ponadto pragnę uprzejmie poinformować, że z informacji uzyskanych od Agencji
Nieruchomości Rolnych wynika, że w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa na 2013 r. Agencja zamierza zabezpieczyć środki na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej dla obszarów popegeerowskich w wysokości zbliżonej
do kwot ujętych w planach finansowych w latach poprzednich. Powyższe oznacza, że
pomoc dla środowisk popegeerowskich w dalszym ciągu będzie kontynuowana.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Wpłynęło do mnie pismo starosty kłodzkiego Macieja Awiżenia, dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”. Jak wynika
z tego pisma, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 33 i nr 46 zdarzają się
tragiczne wypadki, które są skutkiem braku obwodnicy Kłodzka. Sprawny
system komunikacyjny ma również znaczenie lokalne i regionalne – Kłodzko jest przecież ważnym ośrodkiem administracyjno-usługowym w powiecie
kłodzkim.
Szanowny Panie Ministrze, budowa obwodnicy Kłodzka jest konieczna
przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz przybywających tam turystów, byłaby również istotnym elementem powiatu i regionu ze względu na zrównoważony rozwój i turystykę.
W związku z tym zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia prac nad realizacją zadania
pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Kłodzko w ciągu drogi krajowej
nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”.
Stanisław Jurcewicz


Odpowied
Warszawa, 29 czerwca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2012 r., znak: BPS/043-14-517/12,
przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Stanisława Jurcewicza podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r., w sprawie
budowy obwodnicy miasta Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem
drogi krajowej nr 46, uprzejmie przekazuję następujące informacje.
Zakres podejmowanych działań mających na celu poprawę możliwości komunikacyjnych regionu zdeterminowany jest ilością środków finansowych możliwych do
przeznaczenia na ww. zadania. W związku z powyższym przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 25 stycznia 2011 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015,
musiał również zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa.
Okres realizacji Programu zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania
finansowego obejmuje okres 3 lat i został podzielony na 3 załączniki. Podział poszczególnych zadań Programu na załączniki wynikał zarówno z ograniczonych możliwości
finansowych państwa jak też ze zróżnicowanego poziomu przygotowania zadań.
Inwestycja pn. Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk nr 33 wraz z łącznikiem dk
nr 46, została ujęta w załączniku nr 2 do Programu pod pozycją nr 64, zawierającym
inwestycje których realizacja zostanie rozpoczęta po roku 2013 pod warunkiem uzyskania środków finansowych.
W chwili obecnej zadanie znajduje się na etapie prac przygotowawczych, w ramach
których przygotowywana jest niezbędna dokumentacja do wydania decyzji o środo-
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wiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Jej uzyskanie stworzy
formalnoprawne możliwości realizacji dalszych faz procesu przygotowania inwestycji.
Z uwagi na brak zapewnionego finansowania na budowę przedmiotowej obwodnicy, jej realizacja rozpocznie się pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych
decyzji i uzgodnień oraz środków finansowych w nowej perspektywie finansowej.
Przekazując powyższe informacje należy również zaznaczyć, iż zgodnie z założeniami, Program zostanie zaktualizowany w momencie, kiedy ostatecznie znane będą
poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostępne dla Polski w Wieloletnich
Ramach Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 oraz urealnione będą prognozy makroekonomiczne. Pozwoli to na precyzyjne określenie potrzeb finansowych
(w tym udział środków krajowych) dla zakresu rzeczowego Programu realizowanego
w kolejnych latach.
Z poważaniem
MINISTER TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W wyniku wprowadzonych dla Bałtyku unijnych programów ochrony populacji dorsza i limitowania wielkości połowu część właścicieli kutrów rybackich i rybaków poszukuje innych źródeł zarobkowania. Niektórzy dostrzegli
możliwość działania w sektorze turystyki, rekreacji lub wędkarstwa sportowego. Coraz większą popularnością cieszą się na przykład organizowane
rejsy sportowego połowu ryb.
Właściciele niektórych jednostek sygnalizują jednak, że urzędy morskie
(administracja morska) stosują częściowe ograniczenie w możliwości zatrudnienia osób obsługujących pasażerów w trakcie trwania rejsu.
Na statkach zaliczanych do kategorii jachtów komercyjnych mogą być
przewożeni pasażerowie w liczbie do dwunastu osób i członkowie załogi
określeni liczbowo w karcie bezpieczeństwa i mający odpowiednie przeszkolenie dotyczące bezpieczeństwa. Zdaniem administracji morskiej, pozostałe
osoby funkcyjne, które nie mają takiego przeszkolenia, muszą zostać zaliczone w poczet pasażerów, co przy ograniczonej puli pasażerów uszczupla ich
liczbę i w efekcie dochód właściciela.
Właściciele takich jednostek powołują się na definicję pasażera zamieszczoną w paragrafie 3 pkt 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia
1 czerwca 2011 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku
morskiego (DzU nr 119, poz. 688), w której wymienia się kategorie osób przebywających na statkach, a niebędących pasażerami – kapitan, członkowie
załogi lub inne osoby zatrudnione lub zaangażowane w jakimkolwiek charakterze na statku dla jego potrzeb. Kategoria „inne osoby” nie jest nigdzie
poza tym przepisem wymieniona. Z kontekstu wynika, że inne osoby nie
zaliczają się ani do kategorii pasażerów, ani do kategorii członków załogi.
Ich status jest nieokreślony, nie ma przepisu, który określałby wymagania
dotyczące obowiązku posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień.
Wydaje się więc, że przy obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku,
aby zatrudniane przez właścicieli jachtów komercyjnych osoby obsługujące
pasażerów i nienależące do załogi miały odpowiednie przeszkolenia dotyczące bezpieczeństwa. Tym samym nie jest zrozumiałe, na jakiej podstawie
prawnej urzędy morskie kwestionują prawo właścicieli takich jednostek do
zatrudniania w ramach dozwolonej kategorii „inne osoby” osób niemających
odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa.
Poza tym dla wielu osób, które angażują się okazjonalnie w takie przedsięwzięcia, udział w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa, które trwa około
tygodnia i którego koszt kształtuje się na poziomie 700 zł, może być barierą
nie do pokonania.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź
na następujące pytanie: czy właściciel statku, jachtu komercyjnego może
zatrudniać osoby niebędące członkami załogi (na przykład instruktora sportowego połowu ryb, kucharza itp.) do obsługi rejsów, w celu między innymi
prowadzenia sportowego połowu ryb, niemające odpowiedniego minimalnego przeszkolenia dotyczącego bezpieczeństwa, wymaganego od członków
załogi?
Z poważaniem
Kazimierz Kleina
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Odpowied
Warszawa, 18 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę podczas
14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca br. w sprawie zatrudniania osób
niebędących członkami załogi na jachtach komercyjnych, uprzejmie informuję jak
poniżej.
Zgodnie ze stanem prawnym na lipiec 2012 r., właściciel jachtu komercyjnego
może zatrudniać osoby takie jak kucharz, czy instruktor sportowego połowu ryb, nieposiadające świadectwa przeszkolenia. Osoby te mogą być traktowane jako członkowie załogi, a nie jako pasażerowie.
Obecnie w MTBiGM trwają prace nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), w tym nad
rozporządzeniem określającym minimalne wymagania dla członków załóg jachtów komercyjnych. Zgodnie z określonym w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim vacatio legis, rozporządzenie na podstawie art. 70 przedmiotowej
ustawy powinno zostać wydane do dnia 25 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie określi
m.in. dodatkowe przeszkolenia, które oprócz patentów żeglarskich będą wymagane
od skiperów jachtów komercyjnych (np. kurs indywidualnych technik ratunkowych,
pierwszej pomocy medycznej, przeciwpożarowy zgodnie z Konwencją STCW) oraz jakie minimalne kwalifikacje powinien posiadać członek załogi jachtu komercyjnego.
Przepisy będą przewidywać także regulacje w odniesieniu do jachtów szkoleniowych.
Przepisy te nie będą miały zastosowania do jachtów komercyjnych udostępnianych
bez załogi – jachty te będą zobowiązane do posiadania karty bezpieczeństwa, a żeglugę
na nich będzie można uprawiać posiadając kwalifikacje sportowe, tak jak na jachtach
rekreacyjnych.
Projektowane przepisy będą konsultowane społecznie, aby poznać opinię środowiska żeglarskiego w tym zakresie.
Minimalny skład i kwalifikacje załogi jachtu morskiego, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. nr 228 poz. 1368)
oraz wydanym na jego podstawie rozporządzeniem wykonawczym, są określane przez
dyrektora urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego jachtu w oparciu
o kryteria związane z wielkością i typem jachtu, typem napędu, konstrukcją i wyposażeniem oraz rejonem uprawianej żeglugi. W karcie bezpieczeństwa jest zatem
określany minimalny skład załogi pozwalający zapewnić bezpieczną obsługę jachtu.
Inne określane w karcie bezpieczeństwa parametry to maksymalna ilość pasażerów
na jachcie oraz maksymalna ilość osób na pokładzie. Maksymalna ilość osób na pokładzie określana jest na podstawie dokumentu wydawanego przez podmiot sprawujący nadzór techniczny nad jednostką, w oparciu o badania techniczne jachtu oraz
biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj zbiorowych środków ratunkowych.
Maksymalna liczba pasażerów na jachcie morskim nie może przekraczać 12 osób
i jest określana biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy maksymalną liczbą osób na pokładzie oraz aktualną liczbą członków załogi.
Karta bezpieczeństwa określa tylko minimalną liczbę i kwalifikacje załogi, a maksymalna liczba osób, które mogą pełnić funkcje załogi wynika z maksymalnej ilości
osób na pokładzie, czyli sumy załogi i pasażerów. Na chwilę obecną nie ma przepisów
wykonawczych określających minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i przeszkoleń dla członka załogi jachtu komercyjnego, nie ma zatem ograniczeń w tym zakresie. Przepisy wykonawcze, które zostaną wydane w przeciągu najbliższych miesięcy
i zaczną obowiązywać w przyszłym sezonie, zostaną poddane szerokim konsultacjom
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społecznym. Informacja dla armatorów jachtów komercyjnych w tym zakresie została
również zamieszczona na stronach internetowych MTBiGM w dniu 5 czerwca 2012 r.
(http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1795365-p_1.htm) oraz na stronach
internetowych wszystkich urzędów morskich.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Anna Wypych-Namiotko
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w sprawie narastającego procederu drenażu naszego kapitału przez właścicieli polskich banków córek i przesyłania go poza
granicę Polski do banków matek.
W medialnych przekazach pojawiły się informacje, iż wyżej opisany
proceder mógł spowodować w ostatnich tygodniach odpływ z Polski nawet
15–20 miliardów zł. Pieniądze wypłacane z dywidend polskich banków córek nie zasilają naszego sektora bankowego, lecz zostają skierowane do ratowania sektorów bankowych w krajach Europy Zachodniej.
Odpływ kapitału z Polski do innych państw mógł spowodować ostatnie
osłabienie polskiego złotego. W konsekwencji może to doprowadzić do wzrostu inflacji i dalszego spowolnienia gospodarki.
W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o podanie informacji dotyczącej obrotów walutami pomiędzy Polską i zagranicą
na międzynarodowym rynku walutowym Forex w okresie od marca do maja
2012 r. i o jednoczesne porównanie tych obrotów z analogicznym okresem
z roku 2011.
Zwracam się także z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji na
temat bilansu płatniczego Polski w okresie od marca do maja 2012 r. i o jednoczesne porównanie tego bilansu z analogicznym okresem z roku 2011.
Zwracam się również z pytaniem o to, czy Pan Premier lub instytucje
Panu podległe zaobserwowały w ostatnich tygodniach wzmożony transfer
dewiz poza granice naszego kraju.
Z poważaniem
Maciej Klima

Odpowied
PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI
NADZORU FINANSOWEGO
Warszawa, lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
czyniąc zadość prośbie Pana Marszałka, wyrażonej w piśmie z 20 czerwca 2012 r.
(znak: BPS/043-14-519/12) i przekazanej przez Pana Ministra Adama Jassera, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z 25 czerwca 2012 r.
(znak: DSPA-4813-516-(1)/12), o stanowisko w sprawach podniesionych w oświadczeniu Pana Senatora Macieja Klimy z 14 czerwca 2012 r., uprzejmie przekazujemy
Panu Marszałkowi poniższe informacje wyjaśniające, będące w zakresie kompetencji
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
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Z racji swojego miejsca w systemie finansowym Komisja Nadzoru Finansowego stoi
na straży bezpieczeństwa sektora, dlatego koncentruje się na działaniach służących
zapewnieniu przestrzegania prawa i stabilności systemu bankowego oraz tworzeniu
klimatu wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami rynku finansowego.
W grudniu 2011 r. Urząd KNF wystosował do banków pismo z rekomendacją, by
w związku z tym, iż otoczenie zewnętrzne sektora bankowego wykazuje nadal podwyższone ryzyko, banki przeznaczyły wypracowany zysk, w całości lub co najmniej
w połowie, na wzmocnienie swojej bazy kapitałowej
Dodatkowo w pierwszych miesiącach 2012 r. do wybranych banków zostały przesłane indywidualne zalecenia nadzorcze dotyczące maksymalnego poziomu wypłacanej dywidendy.
Z planów finansowych na 2012 r., jakie banki przesłały Urzędowi KNF w lutym
br., wynika, że spośród badanych banków komercyjnych jedynie 8 planuje wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 5,14 mld zł (co stanowi jedynie 36% wypracowanego w 2011 r. zysku krajowych banków komercyjnych, który za 2011 r. wyniósł
14,4 mld zł1). Należy jednak zaznaczyć, iż znaczna część z tej kwoty zostanie wypłacona akcjonariuszom polskim, w tym Skarbowi Państwa i funduszom emerytalnym.
Z danych Urzędu KNF wynika, że część banków zakwalifikowała już istotną część
zysku do swoich funduszy własnych, ograniczając w ten sposób znacząco kwotę wypłacanej dywidendy. Pełna informacja o podziale zysku w sektorze powinna być dostępna na początku IV kwartału 2012 r.
Reasumując, należy jednoznacznie stwierdzić, iż nie zachodzą uzasadnione przesłanki, które potwierdzałyby tezę o drenażu rodzimego kapitału przez właścicieli polskich „banków-córek” poprzez wypłatę dywidendy.
Jednocześnie informujemy, iż UKNF na bieżąco monitoruje poziom otrzymywanego
(dane przekazywane z częstotliwością miesięczną) i udzielanego (dane przekazywane
z częstotliwością dzienną) finansowania wobec podmiotów powiązanych z bankami.
Dane te, jak i dane sprawozdawcze, wskazują na spadek otrzymywanego finansowania od nierezydentów z sektora finansowego w okresie grudzień 2011 r. – maj
2012 r. o 13 mld zł (w ujęciu realnym2 o 14 mld zł).
Wahania stanu środków nierezydenta wynikają w dużej mierze ze zmian kursów
walut, jak też ze zmian strategii inwestycyjnych realizowanych na rynku pieniężnym
przez niektóre banki i oddziały instytucji kredytowych. Wysoki poziom tych środków
wynikał przede wszystkim z rozwoju kredytów mieszkaniowych, głównie w walutach
obcych, przy braku odpowiedniej bazy depozytowej. W związku z tym banki te wykorzystywały finansowanie zagraniczne, na ogół pochodzące z macierzystej grupy kapitałowej. W wyniku istotnego ograniczania udzielania walutowych kredytów mieszkaniowych następuje zmniejszenie zapotrzebowania na środki pochodzące z macierzystej grupy kapitałowej, które są głównie używane do finansowania tego portfela. Intencją UKNF jest, aby był to proces stopniowy, który nie będzie prowadził do zaburzeń
w funkcjonowaniu rynków i istotnego wzrostu kosztu finansowania.
Pomimo tych wahań poziom finansowania zagranicznego, mierzony jego udziałem w sumie bilansowej, od kilku lat pozostaje na zbliżonym poziomie (około 20%
sumy bilansowej). Jednocześnie UKNF rekomenduje bankom budowanie odpowiedniej struktury terminowej finansowania na korzyść finansowania długoterminowego.
W wyniku tych działań nadzoru, w horyzoncie ostatnich 12 miesięcy (maj 2011 r. –
maj 2012 r.) wzrósł udział finansowania od nierezydentów powyżej roku z 66% do 78%
(w kredytach i depozytach od nierezydenta z sektora finansowego).
Ponadto wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i wyzwaniom polskiego rynku finansowego, związanym z funkcjonowaniem efektywnego rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych i dążąc do wykształcenia korzystnej struktury bilansów banków, w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego podjęto
1
2

w poprzednich dwóch latach wypłacane było: 48% zysku w 2012 r. i 58% w 2011 r.
wyeliminowana zmiana kursu (wszystko przeliczane po kursie z końca 2011 r. przy założeniu
struktury walut poza PLN i EUR w układzie: 75% – kredyty i depozyty w CHF; 25% – kredyty
i depozyty w USD)
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prace na rzecz rozwoju tego rynku i umożliwienia bankom skutecznego zarządzania
płynnością długoterminową oraz dostosowania się do standardów Basel III. Pracami
Zespołu kieruje Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli UKNF oraz ważnych dla rynku finansowego instytucji i urzędów. Działania te mają na celu zwiększenie stabilności banków oraz możliwości ich rozwoju.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w sprawie kar finansowych, jakich domaga się od
Polski Komisja Europejska w związku z niewdrożeniem do prawa polskiego
dyrektyw telekomunikacyjnych. W mediach pojawiły się informacje, że KE
skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu
pozew w sprawie ukarania Polski karami za niewdrożenie dwóch dyrektyw telekomunikacyjnych. Chodzi o tak zwaną dyrektywę praw obywateli
o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywę lepszych uregulowań prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej. Kwota kary, jaką
będzie miała zapłacić Polska, to 56 000 euro za każdy dzień bez wdrożenia
europejskiego prawa. Prace nad wdrożeniem wymienionego prawa europejskiego są obecnie na etapie rządowym, dlatego ewentualna kara oraz jej wysokość będzie zależała od szybkich działań polskiego rządu. Warto dodać, iż
z powodu niewdrożenia dyrektyw telekomunikacyjnych tracą również polscy
konsumenci. Dyrektywy mają na celu między innymi promowanie otwartego
dostępu użytkowników internetu do informacji, zabezpieczenie obrotu danymi klientów firm telekomunikacyjnych, pozwalają też na łatwiejszą zmianę
operatora telekomunikacyjnego.
Otwartość rynku telekomunikacyjnego oraz łatwy dostęp do nowych
rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji powinny być priorytetami w działaniach polskiego rządu. Brak aktywności i opóźnienie we wdrożeniu dyrektyw telekomunikacyjnych powodują, iż polscy konsumenci nie korzystają
z korzystnych przepisów europejskich. Dodatkowo państwo polskie narażone jest na wypłatę milionowych kar finansowych za opóźnienia w implementacji prawa wspólnotowego.
W związku z przedstawionymi faktami zwracam się do Pana Premiera
z następującymi pytaniami.
1. Na jakim etapie prac rządowych znajduje się prawo telekomunikacyjne, w którym mają być wdrożone dyrektywy telekomunikacyjne przygotowane przez organy Unii Europejskiej?
2. Kiedy rząd zamierza zakończyć pracę nad wdrożeniem wymienionych
dyrektyw do polskiego prawa?
3. Co jest powodem tak długiego opóźnienia w implementacji wymienionych dyrektyw?
4. Kto odpowiada za opóźnienia związane z wdrożeniem przedmiotowych dyrektyw?
5. Czy rząd posiada już informację o pozwie złożonym przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewdrożeniem przez
Polskę dyrektyw telekomunikacyjnych?
Z poważaniem
Maciej Klima
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Odpowiedzi
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 16 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2012 r. (BPS/043-14-519/12) dotyczące
oświadczenia Senatora Macieja Klimy w sprawie kar finansowych, jakich domaga się
od Polski Komisja Europejska w związku z niewdrożeniem do prawa polskiego dyrektyw telekomunikacyjnych, uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte
w oświadczeniu Senatora.
1. Na jakim etapie prac rządowych znajduje się prawo telekomunikacyjne,
w którym mają być wdrożone dyrektywy telekomunikacyjne przygotowane przez organy Unii Europejskiej?
2. Kiedy rząd zamierza zakończyć pracę nad wdrożeniem wymienionych
dyrektyw do polskiego prawa?
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych
ustaw implementuje dyrektywy znowelizowanego pakietu łączności elektronicznej:
∙ dyrektywę 2009/136/WE, która zmienia dyrektywę 2002/22/WE w sprawie
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej
praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE w sprawie przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, rozporządzenie nr 2006/2004(WE) w sprawie współpracy między organami krajowymi
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów,
∙ dyrektywę 2009/140/WE. która zmienia dyrektywę 2002/21/WE w sprawie
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, dyrektywę
2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz
wzajemnych połączeń oraz dyrektywę 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej.
Projekt uwzględnia również postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawie C-522/08 dotyczącej zakazu uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług od zawarcia umowy o świadczenie innych usług.
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych
ustaw w dniu 10 lipca 2012 r. został przyjęty przez Radę Ministrów i zostanie niezwłocznie przekazany do parlamentu.
3. Co jest powodem tak długiego opóźnienia w implementacji wymienionych
dyrektyw?
4. Kto odpowiada za opóźnienia związane z wdrożeniem przedmiotowych
dyrektyw?
Prace nad implementacją przepisów dyrektywy zostały wszczęte z końcem 2009 r.
Zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną, w pierwszej kolejności procedowany
był projekt Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne
oraz innych ustaw.
Z uwagi na szeroki zakres zmian wprowadzanych ww. dyrektywami, z początkiem
maja 2010 r. powołane zostały zadaniowe grupy robocze3 z udziałem przedstawicieli
1

Powołano pięć zadaniowych grup roboczych: Grupa Robocza ds. dostępu telekomunikacyjnego, obowiązków regulacyjnych, rynków właściwych, Grupa Robocza ds. innych zagadnień
prawnych (podział funkcjonalny, kary, prawo drogi, definicje), Grupa Robocza ds. uprawnień
użytkowników końcowych i usługi powszechnej, Grupa Robocza ds. Częstotliwości, Grupa
Robocza ds. Bezpieczeństwa, integralności sieci i spamu.
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Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, mające za zadanie wypracowanie najbardziej optymalnych
rozwiązań implementacyjnych. Wiele zagadnień z zakresu planowanej regulacji było
również przedmiotem roboczych konsultacji z Komisją Europejską. Dotyczyły one
m.in. kwestii związanych z zakresem planowanych definicji, bezpieczeństwem i integralnością sieci, częstotliwościami, numeracją, a także zagadnień związanych z separacją funkcjonalną w zakresie dyrektywy dostępowej.
Korzystając z dorobku ww. grup oraz stanowisk KE, w połowie 2010 r. opracowano
Projekt Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz
innych ustaw i skierowano go do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. W dniu 19 kwietnia 2011 r. Projekt Założeń do projektu ustawy o zmianie
ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz innych ustaw został przyjęty przez Komitet do
Spraw Europejskich.
Z uwagi na zbliżający się wymagany termin transpozycji, ówczesny Minister Infrastruktury wystąpił do Rady Ministrów o zgodę na zwolnienie projektu Założeń projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne z obowiązku dalszego procedowania i w dniu 20 maja 2011 r. uzyskał zgodę na rozpoczęcie prac legislacyjnych nad
projektem przepisów ustawowych.
W dniu 24 maja 2011 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, oparty na projekcie Założeń, został skierowany do uzgodnień wewnątrzresortowych, a następnie, w dniu 18 lipca 2011 r., do konsultacji społecznych. Termin
na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych upłynął z dniem 16 sierpnia
2011 r. Do projektowanej nowelizacji zgłoszono ponad 460 uwag. Zastrzeżenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych budziły w szczególności te regulacje, które w ich
ocenie mogły spowodować wzrost kosztów ich działalności lub też trudności w ich
realizacji od strony technicznej. Największa liczba uwag dotyczyła wymagań w zakresie elementów oraz formy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulacji dotyczących przyznawania praw do wykorzystywania częstotliwości, regulacji
w zakresie parametrów usług telekomunikacyjnych oraz obowiązków informacyjnych
wobec abonentów. W dniu 22 sierpnia 2011 r. projekt został skierowany do uzgodnień
międzyresortowych, a w dniu 16 września 2011 r. odbyła się międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa oraz konferencja z udziałem przedstawicieli środowiska.
W związku z pismami przedstawicieli środowiska telekomunikacyjnego zgłaszającymi wątpliwości istniała konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Konsultacje te odbyły się w dniu
19 i 22 grudnia 2011 r.
W dniu 18 stycznia 2012 r. projekt został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich, a następnie przekazany w dniu 24 stycznia 2012 r. pod obrady Komitetu
Stałego Rady Ministrów. W lutym przedmiotowy projekt został zdjęty z agendy Komitetu Rady Ministrów z powodu konieczności skierowania go do dodatkowych konsultacji społecznych, w szczególności z uwagi na zawarte w nim uregulowania dotyczące
integralności i bezpieczeństwa sieci. Konsultacje te odbyły się w okresie 12–18 lutego br. – uwagi zgłaszane były również za pośrednictwem portalu konsultacyjnego
mamzdanie.org.pl i za pośrednictwem strony mac.gov.pl. Z uwagi na znaczną ilość
zmian projekt został w dniu 30 maja 2012 r. ponownie rozpatrzony przez Komitet do
Spraw Europejskich RM, a także przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do Spraw
Cyfryzacji. Następnie od 15 czerwca 2012 r. był przedmiotem prac Komisji Prawniczej.
W dniu 29 czerwca br. został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opóźnienie we wdrożeniu przepisów przedmiotowych dyrektyw wynika przede
wszystkim ze złożoności materii nimi regulowanych i bardzo szerokiego zakresu
zmian. Podczas prac nad projektem, a w szczególności w trakcie jego opiniowania z
innymi resortami i środowiskiem wpływały liczne, wielokrotnie sprzeczne lub wykluczające się stanowiska. Przy opracowaniu projektu przepisów transponujących dyrektywy do prawa polskiego należało wyważyć z jednej strony interes użytkowników
końcowych, a z drugiej interes samych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W tym
celu podjęto możliwie szerokie rozmowy z przedstawicielami środowiska telekomunikacyjnego, najpierw na etapie założeń do projektu ustawy, a następnie na etapie
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prac nad samym projektem ustawy. Wielokrotnie projektodawcy zwracali się z prośbą
o konsultację roboczą do Komisji Europejskiej, z uwagi na fakt, iż niektóre przepisy
wymienionych dyrektyw są sformułowane niejednoznacznie, tak że bez wyjaśnienia
ich ratio legis trudno było dokonać ich prawidłowej implementacji.
Należy podkreślić, iż trudności w terminowej implementacji przedmiotowych dyrektyw miały również inne państwa członkowskie UE. Komisja Europejska skierowała
uzasadnioną opinię również do 15 innych państw członkowskich (w tym do Portugalii,
która nie implementowała tylko jednej z dyrektyw). W dniu 31 maja 2012 r. Komisja
Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE
wraz z wnioskiem o nałożenie kary finansowej wobec Belgii, Holandii, Portugalii, Słowenii oraz Polski.
5. Czy rząd posiada już informację o pozwie złożonym przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewdrożeniem przez
Polskę dyrektyw telekomunikacyjnych?
W dniu 31 maja 2012 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu przeciw Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 260, ust. 3 TSUE.
Rząd polski jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami Komisji Europejskiej
i monitoruje rozwój sytuacji.
Do dnia dzisiejszego, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wpłynęło oficjalne
zawiadomienie o faktycznym wniesieniu tej skargi.
Z dotychczasowej praktyki KE wynika, że procedura przekazania skargi przez KE
do Trybunału trwa około dwa miesiące od momentu podjęcia decyzji przez Komisję.
Z poważaniem
Małgorzata Olszewska

Warszawa, 31 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Macieja Klimę podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r. w sprawie kar finansowych, jakich domaga się od Polski Komisja Europejska w związku z niewdrożeniem do
prawa polskiego dyrektyw telekomunikacyjnych (sygn. BPS/043-14-519/12), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie wskazać należy, iż na etapie rządowym zostały już zakończone prace
nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych
innych ustaw, wdrażającej następujące dyrektywy:
1) 2009/140/WE zmieniającą dyrektywy: 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie
dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń,
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności
elektronicznej (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 37–69);
2) 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw
użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie nr 2006/2004(WE) w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony
konsumentów (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009. str. 11–36).
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W dniu 14 czerwca 2012 r. projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, a w dniach 15–27 czerwca 2012 r. projekt był przedmiotem prac Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji. W dniu 10 lipca br. projekt został przyjęty
przez Radę Ministrów, a w dniu 23 lipca br. przekazany do Parlamentu.
Prace nad implementacją zmienionych dyrektyw rozpoczęły się wkrótce po ich
uchwaleniu, to jest w I połowie 2010 r. Zgodnie z wymaganiami rządowego procesu legislacyjnego, w pierwszej kolejności procesowany był projekt Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne. W dniu 19 kwietnia 2011 r. projekt
Założeń został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich. W związku z potrzebą
przyspieszenia prac, Minister Infrastruktury wystąpił w dniu 27 kwietnia 2011 r. do
Prezesa Rady Ministrów o zgodę na zwolnienie projektu Założeń do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne z obowiązku dalszego procedowania
i w dniu 20 maja 2011 r. uzyskał zgodę na rozpoczęcie prac legislacyjnych bezpośrednio nad projektem przepisów ustawowych. Niezwłocznie, to jest w dniu 24 maja
2011 r. Projekt ustawy oparty na projekcie Założeń został skierowany do uzgodnień
wewnątrzresortowych, a następnie do dalszych etapów procesu legislacyjnego.
Opóźnienie w implementacji ww. dyrektyw do prawa polskiego jest spowodowane
przede wszystkim potrzebą przeprowadzania szerokich uzgodnień i konsultacji społecznych. Wynika to z faktu, iż rozwiązania legislacyjne zawarte w przedmiotowych
dyrektywach wiążą się z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których nałożenie może pociągnąć konieczność poczynienia znacznych nakładów finansowych. W związku z powyższym, konieczne było gruntowne przedyskutowanie konkretnych sposobów implementacji poszczególnych instytucji, tak by wybrane
zostały rozwiązania optymalne technicznie i finansowo, a jednocześnie zapewniające
realizację wymaganych dyrektywami praw abonentów. Wśród instytucji budzących
największe kontrowersje można wymienić przykładowo wymóg wprowadzenia zgody
abonenta na instalację tzw. cookies.
Wyważenie praw i obowiązków abonentów oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych stało się szczególnie ważne w kontekście ratyfikacji tzw. umowy ACTA, to jest
międzynarodowej umowy dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi.
W związku z powyższym, od początku prac nad implementacją pakietu dyrektyw
łączności elektronicznej strona społeczna brała w nich aktywny udział, m.in. w ramach tzw. zadaniowych grup roboczych z udziałem przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Dodatkowo, w związku z uwagami zgłaszanymi w trakcie konsultacji społecznych
regulacje zawarte w projekcie ustawy były zmieniane kilkakrotnie i ponad 50% ze
zgłoszonych uwag zostało w tym trybie uwzględnionych.
Przebieg procesu konsultacyjnego projektu ustawy przedstawiał się następująco:
∙ 16 września 2011 r. – konferencja środowiskowa z przedstawicielami izb gospodarczych;
∙ 19 i 22 grudnia 2011 r. – dodatkowe spotkania z przedstawicielami izb gospodarczych;
∙ 12–18 lutego 2012 r. – dodatkowe otwarte konsultacje społeczne (uwagi zgłaszane były również za pośrednictwem portalu konsultacyjnego mamzdanie.org.pl
i za pośrednictwem strony mac.gov.pl);
∙ 13 lutego 2012 r. – spotkanie z przedstawicielami środowiska i sieci w sprawie
regulacji art. 175c (bezpieczeństwo i integralność sieci);
∙ kwiecień – maj 2012 r. – prace grupy warsztatowej do spraw ochrony danych osobowych i prywatności w sieci powołanej w ramach Kongresu Wolności w Internecie.
Jednocześnie pragnę podkreślić, iż w dniu 31 maja 2012 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z wnioskiem
o nałożenie kary finansowej. Jednakże do dnia dzisiejszego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o faktycznym wniesieniu tej skargi.
Z poważaniem
Małgorzata Olszewska
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
W ostatnich latach Unia Europejska podejmowała działania mające na
celu zreformowanie przepisów i procedur regulujących zagadnienia ochrony
lotnictwa cywilnego. Mam tu w szczególności na uwadze przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca
2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne
podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do
rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.
Przyjęcie niniejszych dokumentów zbiegło się w czasie z pracami nad nowelizacją ustawy – Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. Przepisy nowelizacji
weszły w życie w drugiej połowie 2011 r. Mimo to nadal otrzymuję sygnały
świadczące o tym, że polskie prawo lotnicze wciąż jeszcze nie jest w pełni dostosowane i zgodne z regulacjami unijnymi. Chodzi przede wszystkim
o zaniechanie nowelizacji niektórych aktów wykonawczych do ustawy – Prawo lotnicze. W tym zakresie wypada wymienić trzy rozporządzenia ministra
infrastruktury: w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w sprawie Krajowego Programu Ochrony
Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, a także rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego.
Przedmiotowa kwestia, oprócz innych poważnych uchybień w zakresie
funkcjonowania lotnictwa cywilnego w Polsce, została podniesiona przez
Najwyższą Izbę Kontroli w dokumencie pod tytułem „Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce jako element bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego”
z dnia 18 kwietnia 2012 r., zawierającym informacje o wynikach kontroli.
Biorąc to pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie
działań zmierzających do zharmonizowania prawa krajowego z prawodawstwem unijnym w zakresie lotnictwa cywilnego. Spełnienie tego postulatu
jest niezwykle istotne, bowiem liczne niejasności w obszarze regulacji prawnych, które w tym przypadku związane są z niedostosowaniem przepisów
krajowych do przepisów Unii Europejskiej, mogą mieć bezpośrednie przełożenie na pogorszenie stanu bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego
w polskiej przestrzeni powietrznej.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowied
Warszawa, 2 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Pana Ryszarda Knosalę na
14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. (BPS/043-14-520/12) uprzejmie
informuję, co następuje.
Nie kwestionując wyników kontroli NIK pt.: Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce jako element bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego należy zwrócić uwagę
na szerszy kontekst procedury legislacyjnej związanej z nowelizacją ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Prace nad nowelizacją przedmiotowej ustawy zostały
rozpoczęte w 2006 r. opracowaniem przez resort transportu programu pn. „Propozycje
kierunkowych zmian legislacyjnych w zakresie lotnictwa cywilnego”. Projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze został przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu
2008 r. i przekazany do Sejmu RP (nr druku 1403). W tym samym czasie, w celu
uaktualnienia nowelizacji do przepisów prawa UE opracowano Autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Jednakże, wskutek zmian
w regulaminie Sejmu, które nie pozwalały na przedłożenie ww. Autopoprawki (zmiana
art. 36 uchwały Sejmu RP dot. Regulaminu Sejmu RP, zgodnie z którą autopoprawka może być wniesiona przez projektodawcę do czasu rozpoczęcia I czytania), Prezes
Rady Ministrów wycofał projekt z Sejmu. Procedowany ostatecznie projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze składał się więc z połączonych projektów, tj. ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca
2008 r., oraz autopoprawki do projektu przyjętej przez KRM w listopadzie 2008 r.
W czerwcu 2009 r. Rząd skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 2113). W trakcie prac w Podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk
nr 2113) Komisji Infrastruktury Sejmu RP, ze względu na złożoność i kontrowersyjność poszczególnych zapisów, zgłoszono do tekstu projektu szereg uwag i wniosków
przez posłów oraz środowisko lotnicze. Ponieważ propozycje różniły się od projektu,
który został przedłożony przez Rząd w czerwcu 2009 r., konieczne było uzyskanie opinii konsultantów społecznych w zakresie zaproponowanych regulacji oraz ich uzgodnienie z członkami Rady Ministrów. Projekt przedmiotowej ustawy został podpisany
przez Prezydenta RP w dniu 30 czerwca 2011 r.
Przedstawiając powyższą informację należy podkreślić, że przyczyny długotrwałego
procesu legislacyjnego leżały po stronie procedur obowiązujących w pracach Sejmu RP.
Również szeroki zakres zagadnień objętych zmianą nie sprzyjał przyspieszeniu prac
legislacyjnych. W konsekwencji brak postępów w pracach legislacyjnych w Sejmie
uniemożliwiał wdrożenie nowych aktów prawa UE do krajowego porządku prawnego
w formie aktów wykonawczych.
W tym miejscu należy zauważyć, że rozporządzenia z zakresu ochrony lotnictwa
cywilnego wydane przed wejściem w życie przepisów UE wciąż obowiązują. Ponadto
Rozporządzenia Rady, Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Komisji
co do zasady wiążą w całości w sposób bezpośredni państwa członkowskie i są stosowane przez państwa członkowskie bezpośrednio i mają pierwszeństwo przed prawem
krajowym.
Nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż zaniechano nowelizacji niektórych aktów wykonawczych do ustawy – Prawo lotnicze, szczególnie tych dotyczących ochrony lotnictwa
cywilnego.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo lotnicze zakłada się wydanie 69 rozporządzeń wykonawczych. Obecnie trwają intensywne prace zmierzające do wydania roz-

14. posiedzenie Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r.

57

porządzeń wykonawczych w możliwie najkrótszym czasie. Aby zredukować powstałe
opóźnienia, pomimo tego, że zgodnie z ustawą Prawo lotnicze (art. 21 ust. 2 pkt 20)
inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego i ich zmian jest
zastrzeżone do kompetencji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), prace ULC
w tym zakresie wspierają pracownicy Departamentu Lotnictwa Ministerstwa.
W ramach prac nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy – Prawo
lotnicze obecnie w ramach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prowadzone są prace w zakresie 41 projektów rozporządzeń. W zakresie wymienionych 23 najpilniejszych projektów prace są na różnych etapach zaawansowania.
W kwestii prac nad aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo lotnicze z zakresu
ochrony lotnictwa cywilnego, uprzejmie informuję, iż:
1. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (art. 187) jest ukończony. W dniu 27 czerwca 2012 r. został
podpisany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
obecnie oczekuje na podpis Ministra Spraw Wewnętrznych.
2. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie kontroli jakości z zakresu ochrony
lotnictwa cywilnego (art. 189 ust. 1) jest po konsultacjach społecznych oraz
uzgodnieniach wewnątrzresortowych. W dniu 08.06.2012 r. ULC przekazał
projekt do MTBiGM, który jest obecnie przygotowywany do przeprowadzenia
uzgodnień międzyresortowych i zakończenia prac legislacyjnych.
3. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie Krajowego Programu Szkolenia
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (art. 189 ust. 3) obecnie jest na etapie
opracowywania wewnątrz ULC po konsultacjach społecznych oraz uzgodnieniach wewnątrzresortowych. Na początku lipca 2012 r. ULC przekaże projekt
do MTBiGM celem przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych i zakończenia prac legislacyjnych.
4. Projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony (art. 189 ust. 1) obecnie jest na etapie opracowywania
wewnątrz ULC po konsultacjach społecznych oraz uzgodnieniach wewnątrzresortowych. Na początku lipca 2012 r. ULC przekaże projekt do MTBiGM celem
przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych i zakończenia prac legislacyjnych.
Niezależnie od powyższych wyjaśnień resort transportu zintensyfikował prace nad
ww. aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo lotnicze celem jak najszybszego wprowadzenia ich w życie. Jednocześnie zostanie wzmożony nadzór nad Prezesem Urzędu
Lotnictwa Cywilnego w zakresie uchybień wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli
w raporcie „Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element bezpieczeństwa
lotnictwa cywilnego”.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Uruchomieniu systemu poboru opłat na odcinku autostrady A4 towarzyszyło niemałe zamieszanie wynikające z niewdrożenia odpowiednich rozwiązań dla pojazdów uprzywilejowanych (w szczególności zaś pojazdów służb
ratowniczych, które wykorzystywane są do niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych). Chodzi tu o brak odpowiedniego
dostosowania punktów poboru opłat do sprawnej obsługi pojazdów uprzywilejowanych, przede wszystkim o niewydzielenie przy bramkach autostradowych pasa awaryjnego dla tych pojazdów. Może się bowiem zdarzyć, że
pojazd uprzywilejowany (nawet jeśli posiada już odpowiednie urządzenie do
automatycznego rozliczania opłat) utknie wraz z innymi pojazdami w korku
przed punktem poboru opłat. Jednocześnie specyfika zabudowy pasa drogowego w takim miejscu może uniemożliwić innym pojazdom ustąpienie miejsca pojazdowi na sygnale. Takie niedopatrzenie z pewnością niesie poważne
zagrożenie dla życia ludzkiego. W tym kontekście warto rozważyć to, aby na
poziomie przepisów powszechnie obowiązującego prawa określić pewne minimalne standardy odnoszące się do infrastruktury autostradowej. W przypadku punktów poboru opłat przepisy powinny obligować wykonawcę do
wydzielenia osobnego pasa ruchu, przeznaczonego wyłącznie dla pojazdów
uprzywilejowanych uczestniczących w akcji ratunkowej.
Odrębnym problemem są zapisy art. 37g ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W przepisie tym określono katalog pojazdów zwolnionych z opłat za
przejazd autostradą, wskazując między innymi, że z opłaty takiej zwolnione
są pojazdy uprzywilejowane uczestniczące w akcji związanej z ratowaniem
życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Zatem wyłączenie to nie obejmuje na
przykład nieoznakowanych pojazdów wykorzystywanych do patrolowania
autostrad przez policję lub inne służby. Czytając ustawę literalnie, można
wywnioskować, że zwolnienie z opłaty nie powinno objąć także oznakowanych pojazdów uprzywilejowanych, jeśli w danym momencie nie uczestniczą
one w akcji. Wprawdzie z sygnałów, jakie otrzymuję, wynika, że w praktyce
zarządcy autostrad często nie pobierają opłat w takich przypadkach, jednak wydaje się zasadne, aby w samej ustawie jednoznacznie rozstrzygnąć
niniejszą kwestię, rozciągając zwolnienie z opłat także na pojazdy uprzywilejowane, które, pomimo że w danym momencie nie uczestniczą w konkretnej akcji (brak uruchomionego sygnału świetlnego i dźwiękowego), to jednak
pełnią służbę.
Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o podjęcie stosownych działań mających na celu rozwiązanie opisanych problemów.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowied
Warszawa, 10 lipca 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Ryszarda Knosalę podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r., przesłanego przy piśmie
z dnia 20 czerwca 2012 r., znak: BPS/043-14-520/12, dotyczące kwestii przejazdu
pojazdów uprzywilejowanych przez punkty poboru opłat na odcinku autostrady A4
na Bielany Wrocławskie – Sośnica, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.
Uprzejmie informuję, że procedura przejazdu służb ratowniczych przez Miejsca
Poboru Opłat (MPO) na autostradzie A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica została przygotowana przez Operatora systemu poboru opłat (konsorcjum Kapsch). Operator
przewidział procedurę dla przejazdów pojazdów uprzywilejowanych i służb ratunkowych w takiej formie, jak to ma miejsce na autostradach w Polsce, na których pobór
opłat odbywa się poprzez zamknięty system poboru opłat. Oznacza to, że przejazd
pojazdu służb ratowniczych przez Punkty Poboru Opłat (PPO) lub Stacje Poboru Opłat
(SPO) odbywa się przy założeniu, że pojazdy te będą zatrzymywać się na bramkach
w celu pobrania bezpłatnego biletu, dokonując przejazdu poprzez standardowe pasy
autostradowe wraz z bramkami i/lub specjalny techniczny pas awaryjny usytuowany
z prawej strony PPO lub SPO.
Przed uruchomieniem poboru opłat na odcinku autostrady A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica, Operator przeprowadził spotkania z wszystkimi służbami ratowniczymi i specjalnymi z właściwych terenowo województw, w szczególności z policją,
strażą pożarną i pogotowiem. Procedura przejazdu była omówiona na ww. spotkaniach i przedstawiona w sposób następujący: pojazdy uprzywilejowane na wjeździe na
odcinek płatny pobierają bilet na aktywnym pasie wjazdowym (oznaczonym zieloną
strzałką), co dla tego typu systemu jest najszybszym sposobem przejazdu przez PPO,
a przy zjeździe z autostrady przejeżdżają przez aktywny pas zjazdowy (oznaczony zieloną strzałką), bez konieczności okazania biletu inkasentowi, który widząc pojazd w akcji otwiera szlaban, pozwalając na wyjazd. Przy czym, z uwagi na sytuację, w której
wjazd/wyjazd jest zakorkowany, w miarę możliwości, Operator (w tym przypadku odpowiedni kierownik miejsca poboru) może być powiadomiony przez służby o dojeździe
pojazdu uprzywilejowanego do danego punktu poboru, który w razie potrzeby może
pokierować pojazd uprzywilejowany na odpowiedni pas, co skróci czas oczekiwania.
W przypadku braku możliwości wcześniejszego uprzedzenia, Operator otworzy pas
specjalny – pas dla pojazdów ponadnormatywnych – w celu umożliwienia szybkiego
przejazdu pojazdu będącego w akcji. Powyższa procedura była testowana przez służby
podczas próbnego uruchomienia sytemu w dniach 28–30 maja 2012 r.
Po uwagach służb ratunkowych odnośnie do zaproponowanej procedury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w uzgodnieniu z Operatorem, w dniu
1 czerwca 2012 r. zaproponowała przekazanie do służb ratunkowych dedykowanych
urządzeń pokładowych – viaAUTO, które umożliwią przejazd służb ratunkowych przez
MPO bez pobierania bezpłatnego biletu. Jednocześnie Operator został zobowiązany
do bezwzględnego kierowania pojazdów służb ratunkowych na pas dla pojazdów ponadnormatywnych w sytuacji spiętrzenia ruchu.
Dzięki udostępnieniu urządzeń viaAUTO służbom ratowniczym ułatwiono ich przejazd przez bramki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA w czasie akcji ratowniczych oraz po ich zakończeniu. Aktualnie nieodpłatnie przekazano 1003 urządzenia
viaAUTO dla straży pożarnej, pogotowia i policji. Urządzenie viaAUTO otrzymali wszyscy użytkownicy pojazdów uprzywilejowanych, którzy wyrazili chęć ich posiadania.
Kolejne urządzenia będą dostarczane sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń, tak aby
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posiadały je wszystkie służby ratownicze działające na płatnych odcinkach autostrad
zarządzanych przez GDDKiA.
W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku autostrady przejazd służb ratowniczych przez Miejsca Poboru Opłat odbywa się płynnie i bez zakłóceń, mając na uwadze
zawsze priorytetowy charakter ich działań. Czynności podejmowane przez pracowników MPO eliminują wszystkie ewentualne problemy pojazdów uprzywilejowanych
podczas przejazdu przez place poboru opłat.
Wszystkie działania podejmowane dodatkowo w początkowym okresie funkcjonowania elektronicznego poboru opłat dla pojazdów osobowych na przedmiotowym
odcinku autostrady A4 mają na celu maksymalne ułatwienie służbom ratowniczym
wykonywania ich ustawowych zadań.
W odniesieniu do sugestii, aby w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2571, z późn. zm.) jednoznacznie rozstrzygnąć kwestie zwolnienia pojazdów
uprzywilejowanych poprzez rozciągnięcie zwolnienia z opłat także na pojazdy uprzywilejowane, które pełnią służbę, pomimo że w danym momencie nie uczestniczą w konkretnej akcji (nie mają uruchomionego sygnału świetlnego i dźwiękowego), resort
transportu wyjaśnia, iż kwestia ta zostanie szczegółowo przeanalizowana.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
29 marca 2012 r. skierowałem do Pana oświadczenie w sprawie dokonania kompleksowego przeglądu systemów technicznych i organizacyjnych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, postulując takie działanie ze
względu na serię niepokojących wydarzeń, od katastrofy pod Szczekocinami
począwszy, na kilku przypadkach zignorowania sygnałów semaforów skończywszy.
W Pana imieniu odpowiedzi udzielił mi podsekretarz stanu z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel. Pan
minister szeroko opisał, znane mi skądinąd jako kolejarzowi, mechanizmy
i narzędzia stosowane w przedsiębiorstwach kolejowych w celu poprawy
bezpieczeństwa, nie odnosząc się jednakże do mojego zasadniczego postulatu: postulatu dokonania kompleksowego audytu bezpieczeństwa.
W tych okolicznościach pozostaje mi ponownie zwrócić się do Pana Premiera z postulatem przeglądu systemów technicznych i organizacyjnych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei. Jeśli zaś podległe Panu odpowiedzialne za bezpieczeństwo instytucje prezentują opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania takiego ekstraordynaryjnego przeglądu, ponieważ
stan bezpieczeństwa na kolei jest znakomity, proszę wprost mi tak odpowiedzieć.
Z poważaniem
Stanisław Kogut

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 4 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na przesłane przy piśmie
Nr DSPA-4813-521-(1)/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r.
w sprawie dokonania kompleksowego przeglądu systemów technicznych i organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, w uzupełnieniu odpowiedzi
udzielonej przy piśmie Nr TK5s-0701-4-4/12 z dnia 26 kwietnia na oświadczenie
złożone przez senatora Stanisława Koguta na 8. posiedzeniu Senatu, uprzejmie informuję, co następuje.
Minister właściwy do spraw transportu nie może zlecić dokonania kompleksowego
przeglądu systemów technicznych i organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, ponieważ sprawuje jedynie nadzór nad częścią podmiotów działających
w sektorze kolejowym. Pozostała grupa uczestników rynku kolejowego znajduje się
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bądź to w rękach jednostek samorządu terytorialnego, bądź osób prywatnych. Ponadto jednostki organizacyjne tych spółek zajmujące się kontrolą i audytem, o ile są
utworzone w ramach tych podmiotów podlegają ich zarządom.
Uprawnienia do przeprowadzania kontroli spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, posiada Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
będący krajową władzą bezpieczeństwa, na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
Kontrolę przestrzegania zasad i procedur związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu na liniach kolejowych, przeprowadzili w dniach 6–16 marca 2012 r. pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego, w związku z katastrofą kolejową pod Szczekocinami w dniu 3 marca 2012 r., a wyniki kontroli zostały omówione na XII posiedzeniu Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym w dniu 31 maja br.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy na gruncie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.
DzU 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm., a w szczególności przepisów
art. 5 ust. 3 i art. 15 ust. 2a) opinie komisji konkursowej wyrażone w toku
otwartego konkursu ofert są bezwzględnie wiążące dla organu udzielającego dotacji. Proszę także o wyjaśnienie, jakie ewentualne konsekwencje
wynikają z udzielenia dotacji podmiotowi, który w opinii komisji nie uzyskał
najwyższej oceny.
Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje komisję konkursową
w celu opiniowania złożonych ofert. Wydaje się, że taki zapis ustawy jednoznacznie wskazuje na charakter komisji konkursowej jako ciała doradczego,
wydającego jedynie niewiążące opinie w zakresie oceny ofert.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy opinie ww. komisji są wiążące dla organu i nie mogą być przez
organ nadzoru zmienione, a jedynie wykonane?
2. Czy organ, udzielając dotacji, musi zrealizować propozycję komisji
konkursowej i udzielić dotacji podmiotowi, który uzyskał – jedynie zgodnie
z opinią komisji – najwyższą ocenę, ale której organ udzielający dotacji nie
podziela?
3. Czy udzielenie przez organ dotacji podmiotowi, który zgodnie z opinią
komisji konkursowej nie uzyskał najwyższej oceny, może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Z poważaniem
Jarosław Lasecki


Odpowied
Warszawa, 10 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego w dniu
14 czerwca 2012 r., nr BPS/043-14-522/12, udzielam następujących wyjaśnień.
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), komisje
konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. Ustawa nie zawiera postanowień wiążących organ administracji publicznej
opinią komisji. Ocena, czy dokonanie przez organ wyboru innej oferty niż wynikający z opinii komisji konkursowej musi być dokonana ad casum, przede wszystkim
w oparciu o analizę treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Zgodnie z art. 13
ust. 2 ustawy ogłoszenie to musi określać m.in. tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, a zatem wybór oferty dokonany przez organ nie może sprzeciwiać się tym
postanowieniom.
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Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą (art. 15 ust. 1) to organ administracji publicznej dokonuje wyboru oferty, także organ zawiera następnie umowy o zlecenie
realizacji zadania publicznego (art. 16). Komisja konkursowa jest istotnym elementem
procedury wykonywania wyboru przez organ, ponieważ wyrażenie przez nią opinii
jest obligatoryjne. Komisja ta nie jest jednak w żadnym wypadku podmiotem odpowiedzialnym za wydatkowanie środków publicznych. Ta odpowiedzialność spoczywa
na organie. Należy więc domniemać, że jeżeli w ogłoszeniu konkursowym organ nie
wyłączył w sposób wyraźny możliwości korygowania przez siebie ocen komisji konkursowej, to taką możliwość posiada. Może się np. zdarzyć, że opinia komisji konkursowej jest obarczona błędem, lub niezgodna z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert.
Co do odpowiedzialności wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 14,
poz.114 z późn. zm.), to nie Minister Pracy i Polityki Społecznej jest właściwy w zakresie jej interpretacji, lecz Minister Finansów. Jednakże, jak się wydaje, ewentualna odpowiedzialność po stronie organu nie może wynikać z samego faktu dokonania innego
wyboru ofert niż wynikający z opinii komisji (skoro nie jest to sprzeczne z ustawą), ale
z innych przyczyn, przede wszystkim – z naruszenia art. 8 ustawy o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z tym przepisem naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji. A zatem naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych nie będzie każde dokonane przez organ odstępstwo
od opinii komisji konkursowej, ale takie odstępstwo, które kłóci się z trybem i kryteriami wyboru ofert wynikającym z przepisów prawa oraz postanowień ogłoszenia
o otwartym konkursie ofert.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

14. posiedzenie Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r.

65

Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Podczas dyżurów biura senatorskiego zwrócono się do mnie z prośbą
o interwencję w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańca miejscowości Janów w województwie śląskim (sygnatura wniosku AB.6740.342.2012
J.10) i przesłanego do ministerstwa przez starostę częstochowskiego. Wniosek złożono 11 stycznia 2012 r. i do dnia dzisiejszego nie został pozytywnie
rozpatrzony.
Uprzejmie proszę o informację, kiedy wnioskodawca, zgodnie z art. 9
ustawy – Prawo budowlane, może otrzymać zgodę na odstępstwo od przepisów §12 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, w tym konkretnym przypadku.
Z poważaniem
Jarosław Lasecki

Stanowisko
Warszawa, 11 lipca 2012 r.
Pan
Jarosław Lasecki
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo Pana Senatora, z dnia 14 czerwca 2012 r., dotyczące wydania stosownego upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów, w zakresie rozbudowy budynku usługowo-handlowego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką nr ew. 397/1 w Janowie, uprzejmie informuję, że w dniu 5 lipca 2012 r., do
Starosty Częstochowskiego zostało wysłane pismo znak BP3b-457-219/12, Nr 1041/z,
upoważniające do wyrażenia zgody, w drodze postanowienia, na przedmiotowe odstępstwo.
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz Żbik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
Szanowny Panie Marszałku!
Na dziewiątym posiedzeniu Senatu, 12 kwietnia 2012 r. złożyłem
oświadczenie do ministra spraw wewnętrznych z następującymi pytaniami.
Czy generał dywizji Marian Janicki w momencie otrzymania nominacji na
stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu posiadał tytuł magistra? Jeżeli tak,
to kiedy i na jakiej uczelni ten stopień uzyskał? Jaki był tytuł pracy magisterskiej? Proszę również o informację, czy generał dywizji Marian Janicki
przeszedł kursy oficerskie. Jeżeli tak, to jakie, gdzie i kiedy?
Do dnia dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi (dwa miesiące!!!). Zgodnie
z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu RP „odpowiedzi udzielane są senatorom
w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania
oświadczenia”. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 13 i 14 Regulaminu Senatu
RP marszałek Senatu „czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów
Senatu i senatorów konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu terytorialnego, podporządkowane im jednostki
oraz inne obowiązane podmioty; dokonuje ocen wykonywania przez organy
państwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Senatu, organów
Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny senatorom”.
Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie i odpowiedź na pytanie, dlaczego naruszany jest Regulamin Senatu RP (odpowiedź ministra sprawiedliwości DSO-071-35/12 na oświadczenie z 12 lutego 2012 r. – również po
terminie).
Z poważaniem
Marek Martynowski


Odpowied
Warszawa, 21 czerwca 2012 r.
Pan
Marek Martynowski
Senator RP
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na Pańskie oświadczenie złożone podczas 14. posiedzenia Senatu,
skierowane do mnie w związku z nieotrzymaniem przez Pana odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 9. posiedzenia Senatu w dniu 12 kwietnia 2012 r., uprzejmie
informuję, że wysłałem do ministra spraw wewnętrznych pismo wzywające do jak
najszybszego udzielenia odpowiedzi wraz z przypomnieniem o obowiązku udzielania
odpowiedzi na oświadczenie senatorskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
przekazania oświadczenia jego adresatowi.
Jednocześnie pragnę Panu Senatorowi wyjaśnić, że czas na udzielenie odpowiedzi
liczony jest od dnia przesłania oświadczenia do adresata, a to następuje dopiero po
kilku dniach od jego złożenia. Odpowiednio przygotowane oświadczenia przedstawiane są wraz z pismami przewodnimi marszałkowi Senatu do podpisu, ale nie zawsze
możliwe jest ich podpisanie od razu, tego samego dnia.
Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z interwencją grupy mieszkańców Studzieńca, miejscowości, w której prowadzony jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
podległy ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, bardzo proszę o odpowiedź na
następujące pytania.
Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w najbliższej przyszłości
w stosunku do Zespołu Szkół CKR w Studzieńcu?
Czy inwestycje w szkołę poczynione w ostatnich pięciu latach (na wielką
skalę, według relacji grupy mieszkańców) nie są chybione z uwagi na niż
demograficzny oraz słabnące zainteresowanie młodzieży i dorosłych nauką
w szkole o profilu rolnym?
Pytania te nurtują mieszkańców Studzieńca i okolicznych miejscowości.
Są oni poważnie zaniepokojeni tym, by ich szkoła nie została sprzedana
prywatnemu właścicielowi, który zrobi z niej hotel lub zajazd. Obawiają się,
że obecne inwestycje, czyli ponowna wymiana dachu, elewacji, ogrodzenia,
nowa ciepłownia, hydrofornia, mogą posłużyć takiemu celowi.
Z poważaniem
Marek Martynowski


Odpowied
Warszawa, 11.07.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Senatora Marka Martynowskiego, skierowanym do
Marszałka Senatu RP (znak pisma: BPS/043-14-525/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.)
w sprawie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, poniżej
przedstawiam następujące stanowisko.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu jest jedną spośród
45 szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła w swojej ofercie edukacyjnej proponuje kształcenie w następujących
zawodach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji
rolnictwa, technik weterynarii, rolnik. Tak zróżnicowana oferta przyczynia się do zainteresowania kształceniem w tej szkole, co znajduje potwierdzenie w corocznym naborze do klas pierwszych. W porównaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. kiedy to Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejął szkołę rolniczą łączna liczba uczniów i słuchaczy wynosiła 329, natomiast we wrześniu 2008 r. zanotowano rekordową liczbę chętnych do
nauki w klasach pierwszych w tej szkole – 153 osoby i utworzono 6 oddziałów. W kolejnych latach łączna liczba uczniów w szkole utrzymywała się na podobnym poziomie
i obecnie wynosi około 330 uczniów i słuchaczy, co w sytuacji niżu demograficznego
dotykającego szkolnictwo, jak też usytuowania szkoły na terenie wiejskim, można
uznać za wynik zadowalający.
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W odpowiedzi na pytanie Pana Senatora dotyczące podjęcia w najbliższej przyszłości działań w odniesieniu do wspomnianego Zespołu Szkół, pragnę poinformować, że
korzystając z regulacji zawartej w art. 5 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), pozwalającej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakładać placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym, planuję z dniem 01.09.2012 r. utworzyć w strukturze ZSCKR
w Studzieńcu, centrum kształcenia ustawicznego. Placówka ta umożliwi osobom dorosłym zdobywanie poszczególnych kwalifikacji zawodowych przewidzianych w danym zawodzie, w systemie kursowym. Ukończenie organizowanego przez centrum
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, pozwoli przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Ponadto centrum kształcenia
ustawicznego będzie mogło organizować także inne kursy umożliwiające uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami
regionalnego rynku pracy. Takie rozwiązanie przyczyni się również do zwiększenia
mobilności zawodowej osób prowadzących działalność rolniczą, dla których zdobyta
wiedza i umiejętności staną się niezwykle przydatne w procesie unowocześniania rolnictwa i pozyskiwania wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
W związku z powyższym od nowego roku szkolnego 2012/2013 oferta edukacyjna
ZSCKR w Studzieńcu zostanie poszerzona o kwalifikacyjne kursy zawodowe związane
z prowadzeniem produkcji rolniczej.
Dodatkowe korzyści dla osób kształcących się w tej szkole przynosi również prowadzona przez szkołę współpraca z agencjami rolnymi oraz instytutami badawczymi
w zakresie upowszechniania informacji dotyczących pomocy na rzecz rozwoju rolnictwa, a także popularyzacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji
rolniczej i obsłudze sektora rolno-spożywczego. Na uwagę zasługuje także zdobyte doświadczenie w ramach prowadzonej współpracy ze szkołami partnerskimi np.
z Francji, Austrii, Węgier.
W procesie rozwoju szkoły i placówki istotne znaczenie ma stworzenie odpowiednich warunków dydaktycznych gwarantujących kształcenie na odpowiednim
poziomie. Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący ma obowiązek
zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wobec powyższego w latach 2008–2011 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizując ustawowy obowiązek stworzenia właściwych
warunków do nauki, wydatkował na rzecz ZSCKR w Studzieńcu środki finansowe
z przeznaczeniem na poprawę stanu bazy dydaktycznej. Nastąpiło dokończenie prac
modernizacyjnych części budynku szkolnego, którego inwestycja została rozpoczęta
jeszcze w okresie prowadzenia szkoły przez samorząd powiatowy, a także wykonana
została termomodernizacja budynków szkoły i budowa zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania. Ponadto trwa przebudowa i termomodernizacja budynku internatu.
Zadanie to stanowi między innymi realizację zaleceń pokontrolnych służb inspekcji sanitarnej i przeciwpożarowej na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny.
Możliwość dysponowania budynkiem internatu będzie dla szkoły dodatkowym atutem w przypadku zainteresowania kształceniem młodzieży zamieszkałej poza siedzibą szkoły.
Przedstawiając powyższe informacje chcę nadmienić, że dokładam wszelkich starań, aby wspierać i rozwijać szkolnictwo rolnicze, tak by szkoły rolnicze podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi były placówkami nowoczesnymi z dobrze wyposażoną
bazą dydaktyczną a poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, szeroko oddziaływały na środowisko i służyły rozwojowi edukacji na obszarach wiejskich.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka
oraz senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
W ustawie – Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniach wykonawczych dał się zauważyć brak precyzyjnych zapisów dotyczących posadowienia urządzeń służących do pomiaru emisji hałasu i stężenia substancji
emitowanych do środowiska.
Nie ma wątpliwości, iż wielkość podawana przez urządzenia pomiarowe
będzie inna w przypadku, gdy pomiar będzie wykonywany bezpośrednio
przy źródle emisji, i inna wtedy, gdy będzie to mierzone w różnych, zmiennych odległościach od tego źródła.
Ma to istotne znaczenie ze względu na fakt, iż tereny (działki), gdzie
następują emisje, mają różną wielkość, a co za tym idzie, właściciel (użytkownik) terenu (działki) ma możliwość posadowienia urządzeń pomiarowych
w różnej, niekiedy znacznej odległości od źródła emisji, a wielkości odczytywane z urządzenia pomiarowego będą w istotny sposób zależały od odległości jego posadowienia od źródła tychże emisji.
Wobec powyższego należy zadać pytanie, czy przewiduje Pan Minister
dokonanie zmian w rozporządzeniach wykonawczych lub też w samej ustawie – Prawo ochrony środowiska i umieszczenie w niej zapisów precyzujących posadowienie urządzeń pomiarowych w odniesieniu do poszczególnych
rodzajów emisji.
Andrzej Misiołek
Leszek Piechota


Odpowied
Warszawa, 5 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechoty,
przekazane przez p. Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 20.06.2012 r., znak: BPS/043-14/526/12, w sprawie
wprowadzenia zmian legislacyjnych w dziedzinie usytuowania urządzeń pomiarowych
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów emisji, w załączeniu przekazuję stosowne
wyjaśnienia.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska
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Stanowisko
w sprawie oświadczenia senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechoty,
przekazanego pismem z dnia 20.06.2012 r., znak: BPS/043-14-526/12.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadza ogólny obowiązek prowadzenia pomiarów
wielkości emisji, ewidencjonowania wyników pomiarów oraz przekazywania ich organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
a także daje upoważnienie Ministrowi Środowiska do wydania rozporządzeń w tych
sprawach. W wyniku realizacji tego upoważnienia wydane zostały następujące akty:
1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),
2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji
(Dz. U. Nr 215, poz. 1399).
Ponadto przepisy ustawy dają organom ochrony środowiska możliwość nałożenia
dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem pomiarów, wykraczających
poza obowiązki wynikające wprost z ustawy i rozporządzeń.
Tymczasem należy podkreślić, że potrzeba dodatkowych uregulowań w dziedzinie
lokalizacji punktów pomiarowych, przedstawiona przez senatorów Andrzeja Misiołka
i Leszka Piechotę, nie dotyczy pomiaru emisji z instalacji bądź z urządzenia do powietrza, czyli pomiaru stężenia substancji w gazach odlotowych. Miejsce pobrania próbki
bowiem znajduje się w przewodzie (emitorze), którym gazy odlotowe są odprowadzane
do powietrza. W tym samym miejscu, zgodnie z metodą pomiarową, określoną ww.
aktami wykonawczymi, dokonuje się pomiaru strumienia objętości gazów odlotowych
(m3/h), a stężenie substancji w gazach odlotowych jest ilorazem masy oznaczanej substancji, zawartej w próbce, oraz strumienia objętości gazów i czasu zasysania próbki.
Natomiast odnosząc się do oświadczenia senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka
Piechoty, w kwestii pomiaru emisji hałasu do środowiska, uprzejmie wyjaśniam, że
pomiar ten powinien dostarczyć informacji na temat stanu akustycznego środowiska,
a jego wynik stanowić jednoznaczną podstawę do stwierdzenia czy w środowisku spełnione są akustyczne standardy jakości środowiska.
Ten stan rzeczy wynika z brzmienia art. 112 ustawy – Prawo ochrony środowiska,
który m.in. stanowi, że ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego
stanu akustycznego środowiska.
Środowiskiem, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska przed hałasem, są
tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Natomiast akustyczne standardy jakości środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
Zatem z uwagi na fakt, iż:
∙ koniecznym pozostaje nieprzekraczanie akustycznego standardu jakości środowiska w każdym punkcie środowiska, niezależnie od wielkości powierzchni
terenu objętego, z mocy art. 113 ust. 2 pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem
§2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku, ochroną przed hałasem,
∙ obowiązek lokalizacji punktów pomiarowych hałasu w środowisku generalnie
wynika również z metodyki realizacji pomiarów hałasu w środowisku, szczegółowo określonej w drodze ww. aktów wykonawczych dot. prowadzenia pomiarów,
nie zachodzi, z merytorycznego i prawnego punktu widzenia, potrzeba dodatkowych doprecyzowań w dziedzinie lokalizacji punktów pomiarowych hałasu.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska
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Oświadczenie senatora Antoniego Motyczki
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Światowy kryzys gospodarczy od początku bardzo negatywnie odbijał
się na kondycji polskich firm transportowych. Niestety branża ta z roku na
rok radzi sobie coraz gorzej, co w efekcie może doprowadzić do patologii
w podaży usług transportowych. Z niepokojem przyjmuję kolejne informacje o likwidacji, bankructwie czy upadłości firm transportowych od wielu lat
funkcjonujących na rynku polskich przewoźników.
W ostatnich latach drastyczny wzrost cen paliwa zupełnie nie jest rekompensowany przez wysokość stawek frachtów. Dodatkowo dochodzą do
tego coraz nowsze obciążenia finansowe nakładane z jednej strony przez
państwo, z drugiej strony przez sektor zajmujący się usługami dla firm transportowych (firmy leasingowe, ubezpieczeniowe itd.). Ogromna liczba firm nie
wytrzymuje tego ciężaru.
Obecnie stawki frachtów oscylują średnio na poziomie od 2,5 do 3 zł za
1 km dla zestawu o rzeczywistej masie całkowitej 40 ton. Koszty te są zbliżone do ceny przejazdu za 1 km taksówką, w przypadku której koszty uzyskania przychodu są nieporównywalnie niższe. Zysk wynosi – przy założeniu
szczególnie sprzyjających warunków – od jednego do kilku groszy na kilometrze. W coraz większej liczbie przypadków bilans zysków i strat wychodzi
na zero albo, co gorsza, straty i poniesione koszty przewyższają potencjalny
zysk. Wiele małych i średnich firm, które mają zobowiązania w związku z zawartymi umowami leasingowymi, prowadzi swoją działalność tylko po to, by
mieć z czego zapłacić swoje zobowiązania wobec firm leasingowych.
Wysokość kosztów uzyskania przychodu w transporcie drogowym jest
w dużej mierze – jak w żadnej innej dziedzinie gospodarki narodowej – oparta na daninach publicznych, takich jak: akcyza paliwowa, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości, opłaty środowiskowe, e-myto itp.
Firmy transportowe od wielu lat są dyskryminowane, jeśli chodzi o dostęp
do środków unijnych wspierających działalność wielu innych branż. W pozostałych krajach Unii Europejskiej część pobranych przez państwo środków
wraca do przedsiębiorstw transportowych w postaci zwrotu części akcyzy,
dopłat do szkoleń kierowców, ulg podatkowych przy zakupie nowych środków transportu. Państwo polskie nie tylko nie prowadzi jakiejkolwiek polityki w tym zakresie, ale również, dodatkowo, z roku na rok obciąża transportowców kolejnymi podatkami i restrykcjami.
Jak w takich okolicznościach polski transport drogowy ma przetrwać?
Czy chcemy dopuścić do coraz bardziej realnego scenariusza, że polski rynek transportowy zostanie zdominowany przez zagranicznych przewoźników i to oni będą później narzucać ceny za frachty, wobec braku krajowej
konkurencji?
Bardzo dużym obciążeniem pożerającym znaczną część miesięcznych
zysków w przypadku małych i średnich firm transportowych jest wprowadzony w zeszłym roku system opłaty elektronicznej za przejazd po drogach
krajowych. Koszty ponoszone – do ubiegłego roku na obowiązujący system
winietowy – na obecnie obowiązujący system elektroniczny wzrosły o kilkaset procent! Ogólnie wiele z rozwiązań zastosowanych w nowym systemie jest w skali Europy najbardziej nieprzyjaznych dla podmiotów wykonujących przewozy krajowe. I na przykład: konieczność wnoszenia kaucji
za urządzenia pokładowe przy zawartych stałych umowach (w Niemczech
wniesiona opłata za jednostkę pokładową zaliczana jest na poczet opłat);
sześciokrotnie wyższa wysokość kaucji niż w Austrii za identyczne urządzenie pokładowe; brak możliwości pobrania urządzenia i wniesienia opłaty bez
zawierania umowy i rejestracji w systemie; nieliczne punkty obsługi klienta; brak możliwości wymiany tablic rejestracyjnych pojazdu bez wymiany
urządzenia pokładowego i rejestracji w systemie; nieprawidłowe i błędne
działanie bramek kontrolnych; brak możliwości uzyskania bieżącej informacji o stanie konta i statusie pojazdów; bezprawne zasady naliczania kar
poprzez mnożenie ustawowej stawki przez liczbę przejechanych bramek (po-
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woduje to, że za niewniesienie opłaty w wysokości 4 zł może być naliczona
kara w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych) itd.
Kolejną bolączką polskiej branży transportowej, przy rozwiązaniu której
nie można liczyć na wsparcie państwa, jest niezrozumiała sytuacja na rynku
ubezpieczeń, a konkretnie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu, których stawki w ostatnim roku, z niewiadomych i niczym nieuzasadnionych przyczyn, wzrosły z kilku do kilkunastu
tysięcy złotych za pojedynczy pojazd! Czy w tej zupełnie niezrozumiałej sytuacji nie można mieć podejrzenia o nielegalne porozumienie firm ubezpieczeniowych dominujących na rynku?
Niepokojącym zjawiskiem jest również wysokość ceny paliwa, która nie
jest adekwatna do sytuacji rynkowej – kursu dolara czy ceny zakupu ropy
naftowej. Ponieważ ceny hurtowe paliwa u dwóch podmiotów, które posiadają
łącznie ponad 90% polskiego rynku, różnią się nieznacznie, można mieć uzasadnione obawy, czy nie mamy do czynienia ze swoistym porozumieniem.
Rozwój małych i średnich firm transportowych zajmujących się transportem krajowym jest ograniczany również przez kolejną barierę stawianą
przed rodzimymi transportowcami – wymagane zabezpieczenie finansowe
w wysokości 9000 euro na pierwsze auto rejestrowane w firmie i 5000 euro
na każde następne auto. O ile wcześniej wystarczał wydruk z banku potwierdzający posiadanie takich środków, o tyle obecnie weryfikuje się kondycję
finansową przewoźników i żąda gwarancji bankowych. Banki niechętnie
udzielają gwarancji bankowych firmom dopiero rozpoczynającym działalność. I tak rynek przewoźników w Polsce sukcesywnie się kurczy. Drastycznie ogranicza się dostęp do rynku nowym przewoźnikom, a małym i średnim
firmom, dysponującym niewielkim kapitałem, rzuca się kolejne kłody pod
nogi, zmuszając je – tak jest w coraz większej liczbie przypadków – do likwidacji działalności. Cała ta patologiczna sytuacja coraz bardziej zagraża
zasadom zdrowej konkurencji.
Szanowny Panie Ministrze, czy w związku z tak dramatyczną sytuacją na
rynku polskich przewoźników jest prowadzony jakikolwiek monitoring tej branży? Czy odnotowuje się wpływ poszczególnych czynników na jej kondycję?
Mówi się, że transport jest barometrem gospodarki. Polską branżę transportową kryzys dotknął bardzo głęboko. Transportowcy nie oczekują przywilejów, specjalnej pomocy czy wyjątkowych rozwiązań. Potrzebne jest takie
tworzenie prawa, które uwzględni ogromnie trudną sytuację na rynku przewoźników. Konieczne jest, aby państwo nie tylko skupiało się na nakładaniu
kolejnych obciążeń fiskalnych, kontroli i restrykcji na tę branżę, ale także by
wsparło ją, chociażby poprzez monitorowanie sytuacji związanej z obowiązkowymi ubezpieczeniami OC czy poprawienie wadliwej ustawy w zakresie
systemu opłat elektronicznych za przejazd po drogach krajowych.
Łączę wyrazy szacunku
Antoni Motyczka


Odpowied
Warszawa, 27 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo nr BPS-043-14-527/12, przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę w sprawie sytuacji polskich przewoźników
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drogowych, przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą się do zagadnień poruszonych w tym oświadczeniu.
Należy wskazać, że wysokość stawek za przewozy towarów w transporcie drogowym,
podobnie jak i w innych branżach, ustalana jest z uwzględnieniem mechanizmów rynkowych. Fracht ustalany jest bezpośrednio pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą
usługi transportowej, a jego wysokość uzależniona jest od podaży i popytu na takie
usługi, w szczególności od ilości ładunków oferowanych do przewozu. Ostatecznie cena
jest wypadkową powyższych czynników, a jej wysokość odzwierciedla sytuację na rynku. W obecnym stanie prawnym nie istnieją instrumenty, za pomocą których w sposób
administracyjny można byłoby kształtować wysokość cen w transporcie drogowym.
Branża działa m.in. na otwartym rynku Unii Europejskiej i usługi świadczone przez
transport drogowy stanowią element międzynarodowego łańcucha dostaw towarów.
Z tego względu wysokość frachtów odzwierciedla ogólne warunki otoczenia gospodarczego w jakim funkcjonuje transport drogowy, w szczególności poziom cen na rynku.
W chwili obecnej obserwuje się wysoką podaż usług transportowych. W krajowym
transporcie drogowym według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku funkcjonowało
63,3 tys. przedsiębiorstw transportowych, dysponujących 186,8 tys. pojazdami. Dodatkowo w transporcie międzynarodowym istniało 24.418 przedsiębiorstw, mających
w dyspozycji 147.970 pojazdów. Należy zauważyć, że ze względu na spowolnienie gospodarcze, jakie ma obecnie miejsce w Europie, powyższa sytuacja skutkuje obniżeniem maksymalnego pułapu cen za usługi przewozu transportem drogowym, co
wymuszone jest przez sytuację rynkową.
W odniesieniu do wysokości stawek opłat w polskim elektronicznym systemie poboru opłat (ETC) informuję, że stawki obowiązujące w naszym systemie opłat są znacząco niższe od tych, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej stosujących podobne systemy opłat, tj. w Niemczech, Austrii, Czechach i na Słowacji. Poniżej
przedstawiono porównanie wysokości stawek opłat elektronicznych obowiązujących
w przywołanych państwach i w Polsce. Przyjęto założenia, iż są to stawki dla pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton składające się z 3-osiowego ciągnika
siodłowego i 2-osiowej naczepy. Są to stawki stosowane w dni robocze. Czechy stosują podział na klasy emisji EURO 0–II, EURO III–IV i EURO V+ (stąd stawka taka
sama dla EURO III i EURO IV). Austria stosuje podział na klasy emisji EURO 0–III,
EURO IV–V, EURO EEV i VI (stąd te same stawki dla kategorii EURO II i EURO III).
Przedstawiona wysokość stawek nie uwzględnia przy tym podatku VAT. W przypadku
Austrii i Słowacji podatek ten wynosi 20%. W Polsce, Niemczech i Czechach opłaty
nie podlegają podatkowi VAT. Stawki przedstawiono w złotówkach (średni kurs walut
obcych na podstawie tabeli kursów NBP z dnia 7 lipca 2012 r.).
Kraj/klasa
emisji spalin
Słowacja
Czechy
Niemcy
Austria
Polska

EURO IV

EURO III

EURO II

0,797
0,679
0,772
1,364
0,37

0,815
0,679
0,860
1,559
0,46

0,869
0,873
1,215
1,559
0,53

Pragnę jednocześnie podkreślić, że wysokość obowiązujących w elektronicznym
systemie poboru opłat stawek została obliczona zgodnie z zasadą zawartą w art. 13ha
ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którą podstawą do określenia stosowanych stawek opłaty elektronicznej jest wyliczenie stawki maksymalnej z uwzględnieniem kalkulacji wszelkich kosztów związanych z budową, przebudową, utrzymaniem,
ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, na których opłata jest pobierana, w tym
kosztów związanych z poborem opłaty elektronicznej oraz kosztów finansowych. Zasada ta jest bezpośrednim wdrożeniem przepisów dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, która nakłada na
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wszystkie kraje członkowskie obowiązek zastosowania określonej metodologii kalkulacji kosztów. Dyrektywa pozostawia dalej państwom członkowskim możliwość kształtowania stawek opłaty na poziomie niższym niż wynikający z takiej kalkulacji kosztów.
Zwracam uwagę na fakt, że zgodnie z najnowszym wyliczeniem zaproponowane w Polsce stawki stosowane pokrywają zaledwie ok. 37% kosztów w przypadku autostrad
i dróg ekspresowych oraz ok. 66% kosztów w przypadku pozostałych dróg krajowych.
Oznacza to, że pozostałe środki strona publiczna musi zapewnić z innych źródeł.
Pragnę zaznaczyć, że system winietowy który wygasł z dniem 30 czerwca 2011 r.
obejmował cały obszar Polski, podczas gdy odcinki dróg objęte systemem viaTOLL wynoszą obecnie ok. 1891 km. Kierowcy pojazdów nie płacą za korzystanie ze wszystkich
dróg w kraju, lecz opłatę za przejazd przy uwzględnieniu faktycznie przejechanych kilometrów w ramach odcinków dróg o najwyższej klasie technicznej (autostrady, drogi
ekspresowe, wybrane drogi krajowe), które zostały objęte systemem viaTOLL. W praktyce może to oznaczać, iż przewoźnik wykonujący transport w tej części kraju, która
nie jest objęta dużym zagęszczeniem systemu viaTOLL, nie będzie ponosił żadnych
kosztów z tytułu opłat za przejazd.
Wysokość kaucji za pobranie urządzenia do poboru opłat – viaBOX została ustalona na poziomie 120 zł (równowartość ok. 28 EUR). W momencie ustalania takiej
wysokości kaucji uznano, że cena tego urządzenia kształtowała się na poziomie
rynkowym (odzwierciedla kwotę za wyprodukowanie, przygotowanie i udostępnienie użytkownikowi urządzenia). Dla przykładu podam, że kaucja za takie urządzenie
wynosi na Słowacji 50 EUR, podczas gdy w Niemczech oprócz kaucji wymagana jest
odpłatna instalacja przedmiotowego urządzenia na stałe za pośrednictwem autoryzowanego serwisu montażowego. Taki sam wymóg istnieje na Słowacji, gdy umowę
o wypożyczenie jednostki pokładowej zawiera się w systemie abonamentowym. Dodam, że kaucja w Polsce jest zwrotna, czyli w pełni zostaje oddana użytkownikowi po
zakończeniu umowy.
W odniesieniu do sieci dystrybucji systemu viaTOLL wyjaśniam, iż jest ona nieustannie optymalizowana do potrzeb użytkowników. Wszystkie Miejsca Obsługi Klienta (MOK) są odpowiednio oznakowane, tak aby były widoczne. Pełna lista 215 punktów dystrybucji dostępna jest na stronie systemu – www.viatoll.pl, w zakładce Obsługa Klienta. Znajdują się tam dane dotyczące godzin otwarcia poszczególnych MOK,
zakresu świadczonych przez nie usług oraz dane adresowe umożliwiające lokalizację
za pomocą urządzeń GPS. Punkty dystrybucji zostały rozmieszczone tak, aby potencjalni lub faktyczni kierujący pojazdami i korzystający z systemu viaTOLL, nie musieli
pokonywać odcinka dłuższego niż 15 km, licząc od dowolnego wjazdu na sieć dróg
płatnych. Rozkład tych punktów jest skonstruowany tak, aby użytkownik mógł spełnić wymagania systemu viaTOLL (rejestracja, doładowanie konta itp.) przed wjazdem
na odcinek płatny.
Ponadto, informacji nt. systemu przez całą dobę udziela Telefoniczne Centrum
Obsługi Klienta pod numerem tel. +48 22 521 10 10 – obsługa w językach: polskim,
angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Użytkownicy umów w trybie przedpłaconym
poza doładowaniami w MOK mają też możliwość zasilenia konta poprzez internetowy
Panel Obsługi Klienta oraz przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
Urządzenie pokładowe viaBOX jest przypisane do każdego pojazdu, gdyż są w nim
zakodowane informacje o pojeździe, które przesyłane są do przekaźników zainstalowanych na bramownicach podczas przejazdu pod nimi. Dzięki viaBOX możliwe jest
naliczanie w odpowiedniej wysokości należnej opłaty za przejazd drogami płatnymi.
Wysokość opłaty uzależniona jest od dopuszczalnej masy całkowitej oraz klasy emisji
spalin, które są zakodowane w urządzeniu viaBOX i powinny odpowiadać charakterystyce pojazdu, w którym urządzenie jest zainstalowane. Wobec powyższego nie jest
możliwe przenoszenie urządzenia z jednego pojazdu do drugiego.
Odnośnie do sprawdzania stanu konta wyjaśniam, że informacje o obecnym stanie salda oraz o dokonanych doładowaniach użytkownik może otrzymać poprzez
kilka kanałów, tj. kontaktując się z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta, po zalogowaniu do internetowego Panelu Obsługi Klienta (zakładka saldo) lub w Punkcie
Obsługi Klienta.

14. posiedzenie Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r.

75

System viaTOLL jest na bieżąco monitorowany i działa sprawnie. Jeśli zaś użytkownik stwierdzi, że system nie działa prawidłowo, istnieją procedury zgłaszania reklamacji – każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Wykonawca systemu jest zobowiązany rozpatrywać wszelkie reklamacje w oznaczonym terminie.
Informuję, że decyzje administracyjne, które nakładają kary pieniężne za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego organ kontrolny, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, zobowiązana jest
podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego
oraz do załatwienia sprawy. W związku z tym, osoby, co do których zaistniało podejrzenie, iż naruszyły przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), wzywane są do złożenia wyjaśnień
w sprawie i w ten sposób mogą wykazać, że w trakcie przeprowadzania kontroli na
ich koncie znajdowała się wystarczająca ilość środków. Ponadto, prawo administracyjne przewiduje środki kontroli wydawania decyzji administracyjnych, w postaci
odwołania od decyzji wydawanych przez Inspektorów Transportu Drogowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca oraz Główny Inspektorat
Transportu Drogowego są świadome, że w przypadku błędnego naliczenia opłaty
może dochodzić do nałożenia kary administracyjnej z naruszeniem przepisów prawa. Dlatego też zarówno Wykonawca, jak i Inspekcja Transportu Drogowego weryfikują dane będące podstawą do wydanych decyzji administracyjnych, a kary nałożone w wyniku błędów Systemu mogą zostać skorygowane poprzez uchylenie wadliwie
wydanych decyzji administracyjnych (przykładowo w drodze postępowań odwoławczych czy też instytucji wznowienia postępowania administracyjnego). Wykonawca
jest przy tym obowiązany udzielać Inspektorom Transportu Drogowego wszelkich
wyjaśnień w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, także w zakresie
niewłaściwie naliczonych opłat.
Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że interes prawny użytkowników Systemu, jest w odpowiedni sposób chroniony. Nawet jeżeli pojawiają się jakieś nieprawidłowości w działaniu Systemu, to zarówno w I jak i w II instancji postępowania
administracyjnego można je wychwycić i albo zrezygnować z nałożenia, albo uchylić
już nałożoną karę administracyjną.
Informuję, że zarówno Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco monitorują
funkcjonowanie systemu. Organy te podejmują stosowne działania w każdej sytuacji,
w której zaistnieją nieprawidłowości, dbając o to, aby Skarb Państwa i użytkownicy
systemu nie doznali z tego tytułu szkody.
W odniesieniu do funkcjonującego na rynku ubezpieczeń transportowych systemu
ubezpieczeń informuję, że przepisami normującymi ogólne zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych są regulacje zawarte w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn.
zm.). Na podstawie tych przepisów ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są we wszystkich zakładach ubezpieczeń jednakowe. Należy
przy tym wskazać, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, taryfy oraz wysokość składek
ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń. Jednocześnie na podstawie ust. 2 tego przepisu, informacje o taryfach składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
i podstawach ich ustalania, zakład ubezpieczeń przedstawia organowi sprawującemu
nadzór nad działalnością m.in. ubezpieczycieli (Komisji Nadzoru Finansowego). Taka
informacja powinna zawierać w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą wprowadzenie każdorazowej zmiany w taryfie.
Należy zaznaczyć, iż stawki ubezpieczeniowe, ustalane przez zakłady ubezpieczeń,
muszą być skalkulowane na takim poziomie, aby została zachowana płynność finansowa tych zakładów, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku zajścia sytuacji skutkującej odpowiedzialnością gwarancyjną konkretnego zakładu ubezpieczeń.
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Dodatkowo należy wskazać, iż takie uprawnienie do kształtowania wysokości
składek ubezpieczeniowych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń, dotyczy nie
tylko ubezpieczeń obowiązkowych, ale także pozostałych ubezpieczeń majątkowych
i osobowych. Regulacje dotyczące przedmiotowego uprawnienia wynikają z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 tej ustawy, wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić
wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń. Jednocześnie zakład ubezpieczeń jest obowiązany gromadzić odpowiednie dane statystyczne w celu ustalania
na ich podstawie składek ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Składka ubezpieczeniowa powinna być ustalana według kryteriów przedstawionych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zwłaszcza w zakresie zniżek lub podwyższeń
kwot zasadniczych. Ponadto zakład ubezpieczeń może dokonywać indeksacji składki
ubezpieczeniowej oraz innych opłat pobieranych od ubezpieczającego lub należnych
ubezpieczającemu z tytułu zawartej umowy, pod warunkiem przedstawienia w umowie ubezpieczenia metod i terminów, według których dokonuje się indeksacji.
W tym miejscu należy wskazać, iż powyższe uprawnienia do kształtowania wysokości składek ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń wynikają z prawodawstwa unijnego (przepisy art. 6 ust. 5 Dyrektywy 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej ubezpieczeń na życie, oraz art. 8
ust. 3 Pierwszej Dyrektywy Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących
się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie).
Niezależnie od powyższego należy nadmienić, iż w 2010 r. zostały wprowadzone
zmiany do ww. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, skierowane w głównej mierze do podmiotów branży transportowej. Na podstawie art. 8 ust. 4 tej ustawy, w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.), skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie
ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego,
jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres
czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Jednocześnie składka ubezpieczeniowa, w tym
przypadku, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego
zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%.
W zakresie ceny paliwa należy podkreślić, iż na obecny poziom cen paliw silnikowych mają wpływ przede wszystkim czynniki zewnętrzne, czyli stosunkowo wysokie
ceny surowca – ropy naftowej – na rynkach światowych, a także, wysoki kurs dolara
amerykańskiego do złotówki, a nie polityka Rządu.
Ceny detaliczne paliw silnikowych należą do kategorii cen umownych, tj. ustalanych przez producentów i dystrybutorów w oparciu o mechanizmy rynkowe. Oznacza
to, że Rząd nie ma bezpośredniej możliwości kształtowania ich poziomu. Analogicznie, wysokość marż hurtowych i detalicznych nakładanych na paliwa silnikowe na
kolejnych etapach obrotu, wynikająca z autonomicznych decyzji podmiotów gospodarczych i prowadzonej przez nie polityki cenowej podlega jedynie weryfikacji przez
wolny rynek.
Chociaż podatek akcyzowy ma charakter cenotwórczy, nie jest jedynym elementem
wpływającym na ruchy cenowe. Wysokości stawek akcyzy i opłaty paliwowej na benzynę silnikową i olej napędowy dla Polski należą do najniższych w Unii Europejskiej,
kształtują się na poziomie zbliżonym do minimów unijnych, które dla Polski wynoszą
obecnie w przypadku benzyny bezołowiowej 359 EUR/1.000 l a dla oleju napędowego
od 1 stycznia 2012 r. 330 EUR/1.000 l.
Dla przykładu ceny benzyny silnikowej i oleju napędowego w porównaniu z cenami w Polsce (5,63 zł/l benzyny i 5,54 zł/l oleju napędowego), w przeliczeniu na
walutę polską, wynoszą obecnie, wg notowań www.e-petrol.pl z dnia 4 lipca 2012 r.,
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odpowiednio: w Niemczech około 6,65 zł/l i 5,96 zł/l, w Czechach 5,91 zł/l i 5,90 zł/l,
na Słowacji 6,46 zł/l i 5,97 zł/l, na Litwie 5,74 zł/l i 5,42 zł/l, a w Szwecji 6,98 zł/l
i 6,86 zł. Z danych tych wynika, że w Polsce są najniższe ceny paliwa spośród unijnych sąsiadów a Minister Finansów nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na
kształtowanie ich poziomu.
Odnosząc się do spraw zabezpieczenia finansowego uprzejmie informuję, że warunki w tym zakresie wynikają z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
(Dziennik Urzędowy UE wydanie L z 2009 r. Nr 300, poz. 51). Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić
swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej
równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR
na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
W drodze odstępstwa od powyższego, właściwy organ może zgodzić się, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak
gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na
wyżej określone kwoty.
Zasady określone w rozporządzeniu 1071/2009, w tym w zakresie spełniania wymogu zdolności finansowej są jednolite dla wszystkich podmiotów transportowych UE
i są stosowane od dnia 4 grudnia 2011 r.
Sytuacja branży transportu drogowego jest monitorowana przez Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Instytut Transportu Samochodowego, jednostka podległa ministrowi właściwemu ds. transportu, prowadzi systematyczne, półroczne badania wyników działalności transportu drogowego. Niezależnie od
powyższego w bezpośrednich kontaktach resortu z przedstawicielami przewoźników
drogowych omawiane są warunki wykonywania przewozów, w tym problemy jakie
utrudniają wykonywanie transportu drogowego.
Zapewniam, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
wspiera środowisko przewoźników drogowych w działaniach na rzecz eliminowania
barier utrudniających działalność transportową. Dotychczas przyjmowane ustawy,
z których wiele stanowiło inicjatywę społeczną, poprawiają sytuację przewoźników.
Wiele funkcjonujących rozwiązań, przede wszystkim o charakterze finansowym, może
nie do końca zadowalać przewoźników. Wynikają one jednak przede wszystkim ze
stanu finansów publicznych państwa.
Konstruktywna współpraca ze środowiskiem przewoźników drogowych, prowadzona obecnie przez resort transportu, pozwala na stopniowe rozwiązywanie problemów
branży. Jednocześnie, doceniając wagę branży transportowej, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej otwarte jest na kontynuowanie dialogu
z przedstawicielami środowiska przewoźników drogowych, mając na uwadze znaczenie polskich firm w rozwoju polskiej gospodarki.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Nawiązując do informacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, przedstawionej przez Pana Ministra 30 maja 2012 r. na trzynastym posiedzeniu Senatu VIII kadencji, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU z 1996,
nr 73, poz. 350 z późn. zm.) uprzejmie proszę o pilną odpowiedź na niżej
postawione pytania.
1. Proszę wskazać, w jaki sposób wyniki konkursu wypełniły merytorycznie i kwotowo (procentowo) zasady i priorytety określone w §2 regulaminu konkursu.
2. W „Ogłoszeniu wyników konkursu (...)” uwidoczniono wspólne występowanie z wnioskiem przez co najmniej dwie organizacje. Proszę o wyjaśnienie, jakie organizacje pozarządowe uczestniczyły w realizacji programów i projektów w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”? Z jakimi organizacjami pozarządowymi i innymi
partnerami wnioskodawcy zamierzają realizować zadania zlecone?
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” wynosiła 52 205 000 zł.
Zgodnie z zapisami §2 regulaminu konkursu pula środków na realizację każdego z zadań została podzielona na dwie części:
— 85% środków zostanie przeznaczonych na realizację programów (tzw.
duże organizacje) składających się z więcej niż jednego projektu, o jednostkowej wartości nie niższej niż 100 000 zł;
— 15% środków zostanie przeznaczonych na realizację projektów (tzw.
małe organizacje), których minimalna wartość nie może być niższa niż
10 000 zł.
Zgodnie z opisanymi zasadami kwoty przeznaczone na poszczególne
działania powinny wynosić odpowiednio 44 374 250 zł (dla tzw. dużych organizacji) oraz 7 830 750 zł (dla tzw. małych organizacji). Zgodnie z decyzjami komisji konkursowej przyznano jednak następujące kwoty: na programy
– 44 149 466 zł, na projekty – 8 055 503,23 zł. To znaczy, że przekroczono
kwotę maksymalną o 224 753,23 zł. Proszę o wyjaśnienie przyczyn naruszenia zasad zapisanych w regulaminie konkursu.
4. W jaki sposób Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, który otrzymał dotację w wysokości 534 400 zł na realizację zadania „Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą” wypełnił
warunki określone w §5 regulaminu konkursu, a w szczególności te dotyczące posiadania pięcioletniego doświadczenia w realizacji projektów w sferze
opieki nad Polonią i Polakami za granicą lub współpracy z Polonią i Polakami
za granicą?
5. Fundacja „Semper Polonia” otrzymała dotację w wysokości:
— 2 665 100 zł na program „Ex Libris Polonia”;
— 245 910 zł na program „Pomoc dla organizacji polonijnych – dofinansowanie oraz wyposażenie” oraz „Wspieranie nowej emigracji w zakresie
pomocy życiowej i prawnej”;
— 1 000 000 zł na program „Wspieranie inicjatyw kulturalnych Polonii”,
„Aktywacja młodzieżowych środowisk polonijnych”, „Aktywacja młodzieży
poprzez sport i kulturę fizyczną”, „Działalność, rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych”,
— 211 100 zł na projekt „Działania na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa w świecie”.
Zgodnie z regulaminem konkursu żaden podmiot ubiegający się o realizację programów (tzw. duże organizacje) nie może być jednocześnie wybrany do
realizacji projektów (tzw. małe organizacje). Czy nie jest istotną niezgodnością
z regulaminem przyznanie Fundacji „Semper Polonia” dotacji zarówno na program, jak i na projekt? Proszę o podanie przyczyn takiej formuły działania.
6. W świetle zgłoszonych pytań i wątpliwości proszę o udostępnienie
wniosków wraz z informacją, jakie wagi zostały im przypisane przez komisję
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konkursową. Ponadto proszę o zestawienie przyznanych środków w podziale na zadania wyszczególnione w §2 regulaminu konkursu (tzn. w podziale
na cele) oraz w podziale na kraje i ostatecznych beneficjentów dotacji.
7. Czy w ramach zadania Fundacji Projekt: Polska „Otwarte zabytki
– narzędzia społecznościowego monitoringu stanu polskich zabytków na
świecie oraz budowania bazy wiedzy na ich temat” (dotacja 91 800 zł) została uwzględniona Ukraina? Jeśli tak, to w jakim celu przyznano dotację
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na „Bazę fotografii zabytków polskich na
Ukrainie” (dotacja 57 264 zł)? Czym różnią się te dwie bazy zabytków? Czy
MSZ konsultowało się w tej kwestii z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego co do konieczności utworzenia takiej bazy?
8. Proszę o przedstawienie przyczyn określenia maksymalnej kwoty kosztów pośrednich w wysokości 15% kwoty dotacji. Na podstawie jakich analiz
MSZ podjęło decyzję zwiększającą te koszty w stosunku do wysokości kosztów pośrednich obowiązujących w roku bieżącym w Kancelarii Senatu (do
6,5% dotacji – w przypadku zadania o charakterze inwestycyjnym; do 13%
dotacji – w przypadku zadania o charakterze programowym; do 2% dotacji –
w przypadku zadania o charakterze programowym polegającym na zakupie
środka trwałego). Czy podczas analizy wniosków w przypadku programów
analizowano i różnicowano środki na administrowanie realizacją zadania
i promocję na poszczególne projekty, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?
9. W „Wyjaśnieniach MSZ do uwag dotyczących zasad konkursu” pn.
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” ministerstwo informuje, że
„przyjęte zasady premiują doświadczenie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą tak, aby rok 2012 nie stał się poligonem doświadczalnym
dla organizacji, które nie prowadziły dotąd współpracy z Polonią i Polakami za granicą i nie mają niezbędnej wiedzy ani nawiązanych kontaktów
z docelowymi beneficjentami, a teraz zainteresowały się możliwością takiej
działalności”. W świetle zacytowanych wyjaśnień MSZ proszę o informację,
na podstawie jakich kryteriów komisja konkursowa przyznała dotację w wysokości 925 000 zł Fundacji Janka Muzykanta w Łomży na „Dofinansowanie programu pomocy stypendialnej studentom Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży, absolwentom polskich szkół średnich na Litwie w 2012 roku”?
10. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego MSZ postanowiło wspierać tę szkołę
i dlaczego wybór padł na szkołę prywatną, a nie publiczną? Na jakich kierunkach w Łomży będą studiować absolwenci polskich szkół średnich na Litwie?
11. Jakie działania planuje podjąć MSZ, by zrealizować priorytety przedstawione przez Pana Ministra 30 maja 2012 r. na trzynastym posiedzeniu
Senatu VIII kadencji w zakresie opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi
poza granicami kraju? Jakie nowe inicjatywy będą preferowane?
Andżelika Możdżanowska


Odpowied
Warszawa, 2 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Andżeliki Możdżanowskiej (pismo
nr BPS/043-14-528/12 z dnia 20 czerwca br.) złożone podczas 14. posiedzenia Senatu w dniu 14 czerwca br., w sprawie informacji rządu RP dotyczącej sprawowania
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opieki nad Polonią i Polakami poza granicami kraju, poniżej przedstawiam odpowiedzi
na pytania zawarte w wymienionym oświadczeniu:
1. Projekty wyłonione w postępowaniu konkursowym, zgodne są z zasadami i priorytetami określonymi w §2 regulaminu konkursu na realizację zadania publicznego
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” i mieszczą się w czterech obszarach,
które MSZ wspiera, zgodnie z przyjętym na 2012 r. Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Zgodność wniosku z założeniami Planu stanowiła najważniejszą
część oceny merytorycznej.
Poniższa tabela ilustruje finansowy podział środków na poszczególne zadania.

Numer i nazwa zadania
I Edukacja, wspieranie potencjału
intelektualnego Polonii i Polaków
za granicą
II Prawa mniejszości polskich,
Polonii i Polaków za granicą,
wspieranie środowisk polskich
III Komunikowanie, kultura,
promocja, mobilizacja
IV Dziedzictwo narodowe i kulturowe,
polskie ślady za granicą
Suma (zł)

Suma środków finansowych
Procentowy
przeznaczonych na projekty
udział
i programy w ramach
środków
poszczególnych zadań (zł)

40,48%

21 131 480,60

21,21%

11 074 804,56

25,82%

13 479 307,00

12,49%

6 519 377,07
52 204 969,23

Ww. proporcje podziału środków pomiędzy poszczególne zadania, zaakceptowane
zostały przez Komisję konkursową do oceny i wyboru wniosków projektowych w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Zapisy §10 ust. 2 pkt. 1 regulaminu konkursu przewidziały możliwość zmiany limitów
środków określonych w §2 ust. 1. Proporcje podziału środków pomiędzy poszczególne
zadania, ostatecznie przyjęte przez Komisję konkursową, nieznacznie odbiegają od założeń określonych w §2 ust. 1 Regulaminu konkursu, który przewidywał podział 40%,
25%, 25% i 10% odpowiednio.
2. W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, oferty wspólne zostały złożone przez: Stowarzyszenie Odra–Niemen i Stowarzyszenie Euro-Concret (3 projekty), Fundację „Pomoc
Polakom na Wschodzie” i Stowarzyszenie Szkoła Liderów (program) oraz Fundację
„Pomoc Polakom na Wschodzie” i Fundację „Edukacja dla Demokracji” (program).
3. Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej, na realizację programów przyznana
została kwota 44 149 466,00 zł, co stanowi 84,57% budżetu konkursu. Natomiast
na realizację projektów przyznana została kwota 8 055 503,23 zł, co stanowi 15,43%
całkowitej kwoty środków przewidzianych na konkurs. Procentowy podział środków
na realizację programów i projektów jest zgodny z założeniami określonymi w §2 ust. 2
Regulaminu konkursu.
4. Zgodnie z informacją zawartą w złożonych wnioskach, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW od początku swego powstania, tj. lat sześćdziesiątych, działa na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Corocznie Instytut realizuje zadania badawcze zlecone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowane
ze środków MNiSW oraz pozabudżetowych Instytutu w wysokości około 1 000 000 zł.
Do tej pory Instytut zrealizował dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
m.in. projekt digitalizacji Przeglądu Bibliotecznego, Biblioteki bibliologicznej, przeprowadził również digitalizację zbiorów do Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej. Od 5 lat
Instytut bierze udział w pracach na rzecz Biblioteki Polskiej w Paryżu. W ostatnim
czasie zorganizował konferencję we Francji dotyczącą potrzeby informacji o Polsce
oraz wydał publikacje poświęcone polskiemu dziedzictwu we Francji.
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5. Zgodnie z §2 ust. 8 regulaminu konkursu „Jeden podmiot może zostać wybrany
do realizacji więcej niż jednego zadania”. W związku z powyższym, w przypadku podmiotów, które złożyły wnioski na realizację zarówno programów, jak i projektów, o ile
nie dotyczą one jednego zadania i uzyskały odpowiednią liczbę punktów po ocenie
merytorycznej, dotacja mogła zostać przyznana. Fundacja Semper Polonia otrzymała
dofinansowanie na wnioski złożone na realizację projektu i programów z odmiennych
zadań, co przedstawia tabela poniżej.
Nr
rejestracji
62/2012

Nazwa wnioskodawcy
Projekt/
Nr
(uwzględniając
program zadania
oferentów wspólnych)
projekt

IV

59/2/2012 Fundacja
SEMPER POLONIA

program

I

Program „Ex Libris
POLONIA”
(1.Wyposażenie polskich i polonijnych
szkół, placówek oświatowych, lektoratów
i katedr języka polskiego na zagranicznych
wyższych uczelniach
w książki, podręczniki,
pomoce dydaktyczne,
sprzęt komputerowy
i audio-video wraz
z zabezpieczeniem logistycznym /ESI, magazyn, transport/ oraz
udzielanie wsparcia
finansowego niezbędnego dla funkcjonowania
szkół polonijnych;
2. Wspieranie katedr
polonistyki i studiów
polskich na zagranicznych uczelniach

60/1/2012 Fundacja
60/2/2012 SEMPER POLONIA

program

II

1. Pomoc dla organizacji polonijnych – dofinansowanie oraz wyposażanie 2.Wspieranie
nowej emigracji w zakresie pomocy życiowej
i prawnej

program

III

1. Wspieranie inicjatyw
kulturalnych Polonii,
2. Aktywizacja młodzieżowych środowisk polonijnych, 3. Aktywizacja
młodzieży poprzez sport
i kulturę fizyczną,
4. Działalność, rozwój
i profesjonalizacja mediów polonijnych

61/2012

Fundacja
SEMPER POLONIA

Nazwa projektu/
programu

Fundacja
SEMPER POLONIA

Działania na rzecz zachowania polskiego
dziedzictwa w świecie
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6. W załączeniu do materiału przekazuję tabelę zawierającą informacje o podmiotach, których projekty i programy zostały umieszczone na liście rankingowej, z podziałem na zadania, miejsce realizacji lub kraj zamieszkania grupy docelowej, ilość
otrzymanych punktów w wyniku oceny komisji konkursowej oraz kwotę dotacji.
7. Projekt „Otwarte zabytki – narzędzia społecznościowego monitoringu stanu
polskich zabytków na świecie oraz budowania bazy wiedzy na ich temat” Fundacji
Projekt: Polska ma za zadanie poprawne udokumentowanie i udostępnienie wiedzy
o zabytkach z terenu Polski i świata (w tym Ukrainy). Projekt ten ma na celu zebranie
informacji formalnych (wiek, lokalizacja, funkcja, budowa) i dokumentacji wizualnej
(zdjęcia, filmy, makiety 3D) oraz legend, przekazów i historii osobistych. Jego intencją jest również zaangażowanie Polonii na rzecz dbałości o dziedzictwo historyczne
i kulturowe Polski poprzez społecznościowe tworzenie, aktualizowanie i uzupełnianie
internetowej bazy wiedzy o zabytkach związanych z Polską. Serwis ten będzie dostępny w języku ukraińskim, ale także rosyjskim, białoruskim, litewskim, hiszpańskim,
angielskim, francuskim i polskim. Fundacja otrzymała dotację na realizację projektu dotyczącego rejestru zabytków w Polsce, w ramach konkursu Patriotyzm Jutra,
ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski, a dofinansowanego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Uniwersytet Jagielloński otrzymał dotację na projekt „Baza fotografii zabytków
polskich na Ukrainie”, realizowany tylko na Ukrainie. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat stanu zachowania zabytków kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zawierających przekaz tekstowy i ikonograficzny,
związanych z szeroko pojętą kulturą łacińską i polską na terenach dawnej RP, wchodzących współcześnie w skład Ukrainy. Bezpośrednim efektem prowadzonych działań
będzie opracowanie bazy danych, jej wdrożenie i udostępnienie w sieci internetowej,
zawierającej materiał ilustracyjny dokumentujący stan zachowania zabytków kultury
polskiej.
Projekty zgodne są z „Planem współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, który
obejmuje zadanie „dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą” i który
był konsultowany m.in. z MKiDN, dlatego uznano za zasadne dofinansowywanie działań mających na celu prowadzenie dokumentacji polskiej obecności za granicą.
Baza danych opracowywana przez UJ dotyczy Ukrainy i jest tworzona głównie
w celach naukowych, natomiast serwis opracowywany przez Fundację Projekt: Polska ma charakter naukowy i integrujący Polonię. Ponadto serwis będzie dysponował
danymi z całego świata.
8. Określenie w §7 pkt. 1, podpunkt 7 regulaminu konkursu limitu 15% dla kosztów związanych z administrowaniem projektem, jest podane jako wyznacznik, a nie
wymóg, stąd taka, a nie inna konstrukcja treści podpunktu. Każdy projekt oceniany
był indywidualnie, m.in. pod względem wysokości kosztów administracyjnych. Była
to istotna część oceny merytorycznej. Wyższą punktację przyznawano projektom, których koszty administrowania utrzymane były na odpowiednio niskim poziomie.
9. Komisja konkursowa, wobec wszystkich podmiotów, które składały wnioski
w ramach konkursu, stosowała te same kryteria wymienione w §8 ust. 10 regulaminu konkursu. Każdy wniosek był oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów.
Fundacja „Janka Muzykanta” w Łomży uzyskała ponad 70 punktów, co umożliwiło
umieszczenie jej projektu na liście rankingowej. Konsultowany resort nauki i szkolnictwa wyższego nie zgłosił zastrzeżeń do szkoły.
10. W ramach konkursu zostały złożone dwa wnioski, których wnioskodawcy
ubiegali się o dotację na dofinansowanie programu pomocy stypendialnej. Jedną z organizacji była Fundacja „Janko Muzykant”, a drugą Fundacja Semper Polonia. Jednak z uwagi na uzyskanie mniejszej liczby punktów programu „Pomoc dla młodzieży
polskiego pochodzenia w zdobyciu wyższego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych”
(54 pkt) i złożenie drugiego programu „Ex Libris POLONIA” (84,5 pkt) w ramach jednego zadania (regulamin pozwalał na złożenie jednego programu), program Fundacji
Semper Polonia został odrzucony przez komisję konkursową.
Absolwenci polskich szkół średnich na Litwie, w ramach projektu „Dofinansowanie programu pomocy stypendialnej studentom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łom-

14. posiedzenie Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r.

83

ży, absolwentom polskich szkół na Litwie w 2012 r.”, będą mogli zdobyć wyższe wykształcenie II stopnia, otrzymując tytuł magistra inżyniera na kierunkach: rolnictwo,
budownictwo, informatyka, towaroznawstwo. Ponadto uczelnia organizuje praktyki
zawodowe w trakcie studiów w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i we Włoszech.
11. Ministerstwo realizuje priorytety polskiej polityki w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, prowadząc działania zgodne z przyjętym Planem współpracy z Polonią i Polakami za granicą w roku 2012, poprzez placówki dyplomatyczno-konsularne oraz polskie organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie
projektów przedstawionych w konkursie. W lipcu br. rozpoczną się prace nad nowym
Planem na rok 2013.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Grażyna Bernatowicz
Podsekretarz Stanu

1 231 200,00 zł

Uniwersytet Jagielloński Wielka Brytania, Polska

Białoruś, Polska

Niemcy

Ukraina, Polska

Fundacja
Polsko-Niemieckie
Pojednanie

Fundacja Instytut
Studiów Wschodnich

Białoruś, Rumunia,
Polska

Chorągiew Stołeczna
Związku Harcerstwa
Polskiego

Stowarzyszenie
Współpracy
Polska-Wschód,
Lubuski Oddział
wojewódzki

Stowarzyszenie Pomocy
Polakom na Wschodzie
KRESY

Fundacja SEMPER
POLONIA

85 945,00 zł

86 000,00 zł

150 350,00 zł

90 000,00 zł

4 295,00 zł

211 100,00 zł

Wielka Brytania, USA,
Polska, Ukraina, Litwa,
Łotwa, Czechy,
Białoruś, Mołdawia,
Serbia, Rosja, Rumunia

Litwa

Przyznana kwota

Nazwa wnioskodawcy

Region objęty
wnioskiem

Załącznik do materiału – ad 6

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

Projekt /
program

III

III

I

I

II

I

IV

Pobyt wakacyjny o charakterze
edukacyjno-poznawczym dzieci
i młodzieży rodzin polskich z
Republiki Białorusi
i Rumunii
Wszechstronne kształcenie
wolontariuszy – obóz pod
namiotami dla
10 środowisk harcerskich
z Białorusi
Prezentacja wystawy „Zachować
Pamięć. Praca przymusowa i
niewolnicza obywateli polskich
na rzecz III Rzeszy w latach
1939–1945” w krajach
niemieckojęzycznych
Personalizacja i wsparcie
merytoryczne dziennikarzy
polonijnych na Ukrainie

87

87,5

88,5

89

90,5

93

Polski Ośrodek Naukowy UJ
w Londynie
Organizacja charytatywnego
wyjazdu świątecznego na Litwę

94

Wynik oceny
merytorycznej

Działania na rzecz zachowania
polskiego dziedzictwa w świecie

Nr zadania Nazwa projektu/programu
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Niemcy, Austria, Litwa,
Białoruś, Ukraina

Białoruś

Kanada, Polska

Fundacja na rzecz
Pomocy Dzieciom
z Grodzieńszczyzny

Fundacja SEMPER
POLONIA

USA, Polska

Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II

Fundacja
Polsko-Niemieckie
Pojednanie

Ukraina, Polska

Towarzystwo
Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich

2 665 100,00 zł

96 980,00 zł

99 825,00 zł

182 954,60 zł

22 000,00 zł

program

projekt

projekt

projekt

projekt

I

I

IV

I

I

84,5

84,5

Program „Ex Libris POLONIA”
(1. Wyposażenie polskich
i polonijnych szkół, placówek
oświatowych, lektoratów i katedr
języka polskiego na
zagranicznych wyższych
uczelniach w książki,
podręczniki, pomoce
dydaktyczne, sprzęt
komputerowy i audio-video wraz
z zabezpieczeniem logistycznym
/ESI, magazyn, transport/ oraz
udzielanie wsparcia finansowego
niezbędnego dla funkcjonowania
szkół polonijnych;
2. Wspieranie katedr polonistyki
i studiów polskich na
zagranicznych uczelniach

85

Projekt dokumentacyjny Straty
osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką – zbieranie
danych od Polonii w Niemczech,
Austrii, na Litwie, Białorusi
i Ukrainie
„TROPER – twórczy trop
nauczyciela do efektywnej nauki
ucznia”

85

86,5

Polska Bliżej

Edukacyjna kolonia letnia dla
dzieci pochodzenia polskiego
z Ukrainy
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Stowarzyszenie
Sympatyków Szkoły
Języka i Kultury
Polskiej Uniwersytetu
Śląskiego

Mazurskie Towarzystwo
Naukowe w Ełku

Fundacja Szczęśliwe
Dzieciństwo

Samorząd
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

USA, Kanada, Węgry,
Włochy, Kazachstan

Białoruś, Polska

Litwa, Polska

Ukraina

Królestwo Niderlandów,
Polska

Ukraina, Polska

Stowarzyszenie
Integracja
Europa-Wschód

Fundacja Ośrodek
Badań nad Migracjami

Litwa, Polska

Stowarzyszenie
Odra-Niemen

67 300,00 zł

26 050,00 zł

99 120,00 zł

136 000,00 zł

45 788,00 zł

202 660,00 zł

120 920,00 zł

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

I

I

I

III

II

I

I

84,5

Wsparcie Polaków
przebywających czasowo
w Królestwie Niderlandów –
uwarunkowania i możliwe
działania publiczne

84

84

84

Letnia szkoła młodzieżowych
liderów polskości z Litwy
Kolonia językowa i wiedzy
o współczesnej Polsce dla
młodzieży z polskiej szkoły nr 36
z Grodna na Białorusi
Warsztaty polonistyczne dla
nauczycieli języka polskiego
pracujących w Kazachstanie,
Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, na Węgrzech
i we Włoszech

84,25

84,5

POLONIJNE
MULTICENTRUM
EDUKACYJNE. E-learning
i mediateka w Winnicy
i Chmielnickim

Kulturalna oferta Warmii
i Mazur dla Polonii ukraińskiej
i Miasta Lwowa

84,5

NAUCZYCIEL –
PRZEWODNIK DO
POLSKOŚCI. Kompleksowy
cykl specjalistycznych
warsztatów dla kadry
pedagogicznej z Rejonu
Solecznickiego na Litwie
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Stowarzyszenie
Parafiada im. Św. Józefa
Kalasancjusza

Ukraina, Polska

Białoruś, Ukraina

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej

Regionalne
Towarzystwo
Polsko-Niemieckie

Szwecja, Norwegia

Fundacja Pomoc
Polakom na Wschodzie

Gruzja

3 000 000,00 zł

Białoruś, Litwa,
Ukraina, Rosja,
Kazachstan, Czechy,
Mołdawia, Gruzja,
Armenia, Rumunia,
Łotwa, Bułgaria,
Węgry, Slowacja,
Chorwacja, Serbia,
Bośnia
i Hercegowina,
Kirgistan, Polska

Fundacja Kaukaz.net

437 410,00 zł

Wielka Brytania

Polska Akademia
Umiejętności

93 160,00 zł

69 720,85 zł

60 850,00 zł

99 000,00 zł

4 500 000,00 zł

Fundacja Pomoc
Polakom na Wschodzie

projekt

projekt

projekt

projekt

program

program

program

I

IV

III

II

II

I

I

82,5

82,5

„PARAFIADY POLONIJNE
NA WSCHODZIE” Parafiada
Diecezji Grodzieńskiej na
Białorusi i Parafiada
Archidiecezji Lwowskiej
w Dolinie na Ukrainie
Wymiary tożsamości Polonii
w Gruzji. Polacy z Tibilisi,
Akhalcikhe i Lagodekhi

82

82,5

Harcerstwo polskie
w Skandynawii – Tworzenie
i animowanie środowisk
harcerskich w Szwecji
i Norwegii

Aktywna promocja historii,
kultury i języka polskiego dla
młodzieży polonijnej z Ukrainy

82,5

83

Program "Polskie szkolnictwo
w Wlk. Brytanii: tradycja
i nowoczesność"

Rzeczpospolita obywatelska
impuls na Wschód

83,5

Nowoczesna Polska, nowoczesna
edukacja
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Ukraina, Rosja, Litwa,
Łotwa, Białoruś

Litwa, Białoruś,
Mołdawia, Ukraina,
Łotwa, Wielka Brytania

Kazachstan, Polska

Cały Świat, Polska

Polska, Meksyk

Białoruś, Ukraina

Akademia Trzeciego
Wieku przy Miejskim
Ośrodku Kultury
w Olsztynie

Wrocławska Fundacja
Edukacji Europejskiej
i Współpracy
Międzynarodowej
FREYA

Wschodnia Fundacja
Kultury AKCENT

Fundacja Non-Fiction

Fundacja Wolność
i demokracja

Ukraina, Polska

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom
i Młodzieży PROMYK

Fundacja Wolność
i demokracja

Białoruś, Polska

Fundacja Pomost

782 942,00 zł

150 000,00 zł

60 000,00 zł

34 750,00 zł

13 500,00 zł

250 000,00 zł

49 800,00 zł

55 410,00 zł

program

projekt

projekt

projekt

projekt

program

projekt

projekt

III

IV

IV

I

II

IV

I

I

81,5

81,5

81,5

81,25

Obóz edukacyjno-rekreacyjny
dla polskiej młodzieży
z Kazachstanu
Twórcy za granicą – polskie
rodowody, polskie znaki
zapytania
Realizacja filmu
dokumentalnego KOLONIA
SANTA ROSA
Wspieranie niezależnych
mediów dla Polaków na
Białorusi i Ukrainie oraz
w innych krajach
zamieszkiwania Polonii

81,5

81,75

Inwentaryzacja śladów
materialnych i duchowych
związanych z powstaniem
styczniowym oraz zesłańcami
polskimi na północy Rosji z lat
1840–55, połączona
z aktywizacją młodzieży polskiej
na Kresach i w Rosji
VI Spotkanie Polskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Zza Wschodniej Granicy

82

82

Świętokrzyskie szlaki dla Polonii

„Tacy sami” – obóz edukacyjno-wypoczynkowy dla Polonii
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Litwa

Fundacja Dziedzictwo
Nasze
Ukraina, Polska

Ukraina, Polska

PIASTUN – Fundacja
Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży

Stowarzyszenie
TALENT

Cały Świat, Polska

Wrocławska Fundacja
Edukacji Europejskiej
i Współpracy
Międzynarodowej
FREYA

Litwa

Ukraina, Białoruś,
Polska

Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski

Stowarzyszenie
Integracji w
Poddębicach

Cały Świat, Polska

Fundacja Projekt:
Polska

37 761,00 zł

27 500,00 zł

62 565,00 zł

50 500,00 zł

59 375,00 zł

44 500,00 zł

91 800,00 zł

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

I

IV

I

III

I

I

IV

Obóz informatyczny dla
utalentowanej Polonii ukraińskiej

Inwentaryzacja księgozbioru
biblioteki polskiej w Kownie

80

80,5

80,5

„Historia, tradycje i dziedzictwo
kulturowe Polski – to co łączy
i jednoczy” – warsztaty
szkoleniowe dla liderów
młodzieżowych środowisk
polskich obwodu
Stanisławowskiego
i tarnopolskiego na Ukrainie oraz
wolontariuszy z Województwa
Opolskiego

81

Warsztaty językowe dla dzieci
i młodzieży z Wileńskiej Szkoły
Średniej im. J.I. Kraszewskiego
w Wilnie

80,5

81

XIII edycja akcji ”Podarujmy
Dzieciom Lato – wakacyjny
pobyt polskich dzieci z Białorusi
i Ukrainy

Zlot Młodzieży polonijnej
POLONICUS 2012

81

Otwarte zabytki – narzędzia
społecznościowego monitoringu
stanu polskich zabytków na
świecie oraz budowania bazy
wiedzy na ich temat
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Litwa, Polska

Ukraina

Ukraina

Białoruś

Fundacja Przyjaciół
Wilna i Grodna Serce
dzieciom

Prowincja św.
Antoniego i bł. Jakuba
Strzemię Zakonu Braci
Mniejszych
Konwentualnych
(Franciszkanów)

Stowarzyszenie Barwy
Tęczy

Fundacja Pomoc Polska

Cały Świat, Polska

Ukraina, Polska

Uniwersytet Jagielloński

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Ukraina

Fundacja Ochrony
i Promocji Dóbr Kultury
NIKE

4 000 000,00 zł

49 800,00 zł

37 650,00 zł

467 387,00 zł

98 550,00 zł

57 264,00 zł

105 702,00 zł

program

projekt

projekt

program

projekt

projekt

projekt

IV

I

I

IV

III

IV

I

79

Polska pomoc polonijnej
edukacji wakacyjnej

78

79,5

Kolonie edukacyjno-wypoczynkowe dla dzieci
i młodzieży z Ukrainy

„Polska – wszystko, co
najważniejsze”

79,5

79,5

Integracja dzieci pochodzenia
polskiego z sierocińców
litewskich z krajem ich
przodków. Przyjazd dzieci
z Litwy na lato 2012 do rodzin
Pomorza i na kolonie 2012 r.
Młodzieżowe Centrum Pokoju
i Pojednania w Błoszowcach na
Ukrainie

79,75

80

Baza fotografii zabytków
polskich na Ukrainie

Wyposażenie gabinetu do nauki
języka polskiego w Odessie
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Litwa, Białoruś,
Ukraina

Stowarzyszenie
Odra-Niemen

Austria, Nowa Zelandia

Niemcy, Ukraina,
Litwa, Białoruś

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Polskie Towarzystwo
Archiwalne

Ukraina, Polska

Litwa

Argentyna, Polska

Ukraina, Polska

Białoruś, Ukraina,
Litwa, Rosja, Łotwa,
Polska

Wielkopolskie
Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju obszarów
wiejskich

Fundacja Janka
Muzykanta w Łomży

Polska Akademia
Umiejętności

Międzyszkolny Klub
Sportowy Padwa

Stowarzyszenie
Parafiada im. Św. Józefa
Kalasancjusza

97 172,22 zł

81 688,00 zł

7 000 000,00 zł

305 950,00 zł

925 000,00 zł

33 500,00 zł

52 860,00 zł

900 000,00 zł

projekt

projekt

program

projekt

projekt

projekt

projekt

program

IV

IV

III

I

I

IV

I

I

77

77

76,5

„Polska – niech nas usłyszą”
Ocalić od zapomnienia
Dokumentowanie relacji
żyjących żołnierzy Armii
Krajowej na Kresach
Wschodnich
Informator o archiwach i
dziejach Polonii w Australii oraz
Nowej Zelandii w dokumentach

77

77

Dofinansowanie programu
pomocy stypendialnej studentom
Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży; absolwentom polskich
szkół na Litwie w 2012 r.
Pobyty edukacyjno
wypoczynkowe dla dzieci
Polaków zamieszkałych na
Ukrainie pt. „powrót do korzeni”

77

77,5

„Przygoda z kajakiem” – obóz
edukacyjno-wypoczynkowy dla
dzieci i młodzieży polonijnej
z Ukrainy
Polskie dziedzictwo archiwalne
w Argentynie

77,5

Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało
2012 – udział rodaków ze
Wschodu w letnich obozach
edukacyjno-integracyjnych oraz
finałach XXIV parafiady dzieci
i młodzieży
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Litwa, Mołdawia,
Polska

Ukraina, Polska

Litwa, Łotwa, Ukraina,
Polska

PIASTUN – Fundacja
Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży

Akademia
podmiotowego
wspierania młodzieży

Cały Świat

Fundacja Pomoc
Polakom na Wschodzie

Stowarzyszenie
Odra-Niemen

Argentyna

Ukraina, Białoruś,
Rosja, Polska

Fundacja Ośrodka
KARTA

Związek Harcerstwa
Polskiego – Chorągiew
Kielecka

Wielka Brytania, USA

Niemcy

Stowarzyszenie
Centrum Pomocy
Psychologicznej I krok

Fundacja SEMPER
POLONIA

Polska

Fundacja na rzecz
Pomocy Dzieciom
z Grodzieńszczyzny

70 730,00 zł

65 600,00 zł

76 350,00 zł

3 000 000,00 zł

58 610,00 zł

96 460,00 zł

245 910,00 zł

99 994,56 zł

60 080,00 zł

projekt

projekt

projekt

program

projekt

projekt

program

projekt

projekt

I

III

III

III

IV

III

II

II

III

75,5

Nowa organizacja, nowe
możliwości, nowe wyzwania –
przygotowanie grupy młodych
liderów z Obwodu Iwano-Frankivska (Stanisławowa) do
założenia nowej polskiej
organizacji młodzieżowej

75

75,5

Informacja = integracja.
Warsztaty i staże dziennikarskie
dla Polaków w różnych rejonach
Mołdawii.

Z tradycją w przyszłość – obozy
edukacyjne dla młodzieży

75,5

76
Polska włącz się!

Cyfrowe Archiwum Tradycji
Lokalnej w Buenos Aires

76

76

1. Pomoc dla organizacji
polonijnych -dofinansowanie
oraz wyposażanie
2.Wspieranie nowej emigracji
w zakresie pomocy życiowej
i prawnej
39 Harcerski Festiwal Kultury
Młodzieży Szkolnej Kielce 2012
– obóz polonijny

76

76,5

Pierwsze kroki – Erste Schritte

Kresowa Pastorałka na CD
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Białoruś, Litwa

Białoruś

Litwa, Białoruś,
Ukraina, Rosja

Fundacja Kresy-Syberia

Sokołowskie
Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne

Fundacja na rzecz
Pomocy Dzieciom
z Grodzieńszczyzny

Stowarzyszenie
Edukacja i Nauka

Macedonia

Stowarzyszenie
Pracownia etnograficzna
im. Witolda
Dynowskiego

97 210,00 zł

68 400,00 zł

99 845,00 zł

Litwa, Polska

Ukraina, Białoruś,
Polska

52 410,00 zł

99 950,00 zł

48 700,00 zł

Ukraina, Polska

Stowarzyszenie na rzecz
osób potrzebujących
Pogodne życie

Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
JAGIELONIA
Szczecińska Fundacja
Talent – Promocja –
Postęp

157 600,00 zł

Polska, Kanada,
Australia, USA, Wielka
Brytania, Nowa
Zelandia, RPA

40 180,00 zł

49 198,00 zł

Białoruś, Ukraina,
Polska

Fundacja Edukacja
i Przyszłość

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

IV

I

I

I

I

IV

I

III

I

Polskie ślady w Macedonii

74

74

74

Język polski i zabawa to fajna
sprawa
Letnie kursy języka polskiego
dla dzieci z Białorusi i Ukrainy

74,5

74,5

Promocja wiedzy o Polsce
w polskim środowisku na
Łotwie, Białorusi, Ukrainie
i w Rosji – kultura, język,
historia i współczesność
Obóz edukacyjno-wypoczynkowy „Poznaj Kraj
Swoich Przodków”

74,5

74,5

XV międzynarodowy obóz
naukowy pod hasłem: „Letnia
szkoła języka polskiego dla
młodzieży polonijnej z Białorusi
i Litwy”
Polska Grodzieńszczyzna-pamięć
dla pokoleń

75

75

„Wirtualne Muzeum Kresy –
Syberia”

Letni edukacyjny pobyt polskiej
młodzieży z Białorusi i Ukrainy
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Czechy, Polska

Ukraina, Polska

Uniwersytet Trzeciego
Wieku przy Państwowej
Wyższej Szkole
Zawodowej
im. Prof. Stanisława
Tarnowskiego

Wielka, Brytania, Chile,
Ekwador, Peru, Francja,
USA

Małopolskie
Towarzystwo
Oświatowe

Instytut Informacji
Naukowej i Studiów
Bibliologicznych UW

Luksemburg, Belgia,
Holandia

Ukraina, Polska

Polskie Bractwo
Kawalerów Gutenberga

Stowarzyszenie
Pokolenie

Rosja, Polska

Regionalne
Stowarzyszenie
Wschód-Zachód

36 080,00 zł

35 350,00 zł

534 400,00 zł

44 560,00 zł

83 500,00 zł

99 880,00 zł

projekt

projekt

program

projekt

projekt

projekt

III

III

IV

I

IV

I

73

Książeczka do kaligrafii
oraz zabaw edukacyjnych
w języku polskim

Wakacyjne warsztaty zespołu
POLSKIE KWIATY z Odessy

Dzielą nas tylko Karpaty

73

73

73

73,5

Digitalizacja zestawu 3000 stron
dokumentów ze zbiorów
dziedzictwa kultury na terenie
Ukrainy

Dziedzictwo narodowe
i kulturowe, polskie ślady
za granicą

73,5

Obóz edukacyjny dla Polaków
z sześciu organizacji polskich
z trzech obwodów na Syberii –
Federacja Rosyjska (Republika
Ałtaj, Ałtajski Kraj, Omski
Obwód), wraz z konkursem
recytatorskim „Piękna nasza
Polska cała”
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Wielka Brytania,
Belgia, Ukraina, Polska

Cały Świat, Polska

Cały Świat, Polska
Litwa, Wielka Brytania,
Białoruś, Ukraina
Cały Świat, Polska

Fundacja
SEMPER POLONIA

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Fundacja Oświata
polska za granicą

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Wielka Brytania

Warmińsko-Mazurski
Oddział Polskiego
Zwiazku Chórów
i Orkiestr

Polski Komitet
Olimpijski

7 800 000,00 zł

566 317,00 zł

7 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

50 000,00 zł

601 000,00 zł

program

program

program

program

projekt

projekt

I

II

II

III

III

III

„Z polskim dookoła świata”

Program most solidarności

69,5

69,5

70,5

71

1. Wspieranie inicjatyw
kulturalnych Polonii,
2. Aktywizacja młodzieżowych
środowisk polonijnych,
3. Aktywizacja młodzieży
poprzez sport i kulturę fizyczną,
4. Działalność, rozwój
i profesjonalizacja mediów
polonijnych
„Ja, Ty, My – Polacy”

72,5

72,5

Kultura współczesnej Polonii

Organizacja i działalność
programowa polonijnego
centrum olimpijskiego w polskim
ośrodku społeczno-kulturalnym
w Londynie w okresie trwania
igrzysk XXX olimpiady
w dniach 20.07–15.08
oraz igrzysk paraolimpijskich
od 10.08 do 15.09
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 33c ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo
atomowe jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub prowadzące leczenie z zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej
i rentgenodiagnostyki są obowiązane podjąć działania zmierzające do zapobieżenia medycznym wypadkom radiologicznym. W tym celu dokonuje się
kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz klinicznych
audytów wewnętrznych i zewnętrznych, a także wprowadza się system zarządzania jakością.
Na podstawie art. 33c ust. 9 pkt 9 prawa atomowego minister właściwy
do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, warunki bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa w art. 33a ust. 1 ustawy, w tym m.in. zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych
oraz klinicznych audytów wewnętrznych i zewnętrznych nad przestrzeganiem wymogów ochrony radiologicznej pacjenta, mając na celu zapewnienie
wysokiej jakości świadczonych usług medycznych i uwzględniając standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.
Na podstawie wymienionej delegacji ustawowej minister zdrowia wydał
rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, które to rozporządzenie dotyczy czynności zawodowych fizyków medycznych.
We wspomnianym rozporządzeniu, w §9 ust. 12 pkt 2, przewiduje się, że
w radioterapii testy eksploatacyjne są wykonywane przez fizyków medycznych posiadających certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej
w Ochronie Zdrowia.
Należy mieć na uwadze, że rozporządzenie wiąże w istocie fizyka medycznego z jednym zakładem pracy, co rzadko będzie korzystne dla zainteresowanych stron. Takie ustawowe ograniczenie możliwości wykonywania
zawodu do jednego miejsca pracy, w mojej ocenie, nie znajduje uzasadnienia
faktycznego. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że sam certyfikat potwierdza
właściwie tylko sprawdzenie, czy fizyk medyczny spełnia wymogi formalne,
nie bada się bowiem kompetencji merytorycznych ani umiejętności certyfikowanej osoby, zatem w istocie to rozwiązanie nie prowadzi do zwiększenia
bezpieczeństwa czy też jakości wykonywanej pracy.
Mając to na uwadze, proszę o odpowiedź na pytanie, czy Ministerstwo
Zdrowia przed wprowadzeniem wspomnianych wymogów dokonało analizy
sytuacji pod kątem faktycznych potrzeb ograniczenia swobody wykonywania zawodu fizyka medycznego. Ponadto proszę o odpowiedź, czy Ministerstwo Zdrowia otrzymywało dotychczas sygnały o istnieniu opisanego problemu oraz czy zostaną w związku z tym podjęte działania mające na celu
zmianę obecnego stanu prawnego, a w szczególności usunięcie wymogu uzyskania certyfikatu Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie
Zdrowia oraz zniesienie przepisów ograniczających swobodę wykonywania
zawodu poprzez związanie fizyka medycznego tylko z jednym pracodawcą
(co wynika z §9 ust. 19 rozporządzenia).
Łączę wyrazy szacunku
Rafał Muchacki
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Odpowied
Warszawa, 2012.07.23
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Wielce Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Rafała Muchackiego
podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r. w sprawie wykonywania testów kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych przez fizyków
medycznych, uprzejmie przekazuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Testy eksploatacyjne medycznych urządzeń radiologicznych są jednym z elementów ustawowego, państwowego nadzoru nad bezpieczeństwem i ochroną radiologiczną pacjenta.
Spełnienie przez radiologiczną aparaturę medyczną określonych prawem parametrów fizycznych jest warunkiem koniecznym wykonywania usług medycznych w tym
zakresie. Kontrolę tych parametrów, które uznane zostały za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z obowiązującym dotychczas
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych wykonywały tylko te podmioty, które wykażą się niezależnością
i wiarygodnością metrologiczną (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności są to podmioty akredytowane).
Zatem należy podkreślić, że w świetle poprzednio obowiązujących przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264), testy te mogły być wykonywane
docelowo jedynie przez laboratoria akredytowane. Jednocześnie w przepisach przejściowych dopuszczono na pewien czas możliwość wykonywania testów eksploatacyjnych również przez nieposiadające akredytacji: laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podmioty upoważnione przez państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego.
Termin uzyskania akredytacji w poprzednio obowiązujących przepisach upłynął
z dniem 31.12.2010 r., a w obecnie obowiązującym rozporządzeniu został przedłużony
do końca 2012 r. Do chwili obecnej na rynku polskim żaden podmiot (laboratorium)
nie uzyskał akredytacji w zakresie wykonywania testów urządzeń radiologicznych stosowanych w medycynie nuklearnej i w radioterapii.
Zatem w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi urządzeniami radiologicznymi
stosowanymi do celów medycznych w Polsce naturalną koleją rzeczy było umożliwienie działalności na tym polu specjalistom z zakresu fizyki medycznej, z jednoczesnym
zapewnieniem jakości i wiarygodności wykonywanych badań na poziomie odpowiadającym działaniom laboratoriów akredytowanych. Certyfikacja osób oraz akredytacja
laboratoriów są równoważnymi procesami systemu oceny zgodności na mocy obowiązującego prawa polskiego i europejskiego.
Polskie Centrum Akredytacji jako krajowa jednostka akredytująca upoważniona
do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych
i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności nie prowadzi akredytacji osób fizycznych.
W związku z powyższym w rozporządzeniu MZ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz. U. Nr 51, poz. 265, z późn. zm.) zaproponowano,
aby Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia stało się Jednostką Certyfikującą Osoby (fizyków specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej) zgodnie
z normą PN-EN ISO/IEC 17024 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dla jednostek
certyfikujących osoby” w sposób gwarantujący, że certyfikaty wydane fizykom me-
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dycznym przez KCORwOZ będą równoważne certyfikatom akredytacji PCA wydawanym laboratoriom badawczym na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Tego
typu rozwiązanie legislacyjne uzyskało akceptację Rządowego Centrum Legislacji.
Fizyk medyczny może uzyskać certyfikat na wniosek złożony przez swojego pracodawcę, a wydany certyfikat będzie miał ważność jedynie w miejscu pracy fizyka
medycznego w celu uniemożliwienia powstania konkurencji osób fizycznych (niebędących podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej) z laboratoriami
akredytowanymi. Takie rozwiązanie z jednej strony pozwala jednostkom wypełnić obowiązki prawne w zakresie niezależnej i potwierdzonej metrologicznie kontroli parametrów aparatury radiologicznej, z drugiej strony daje nowe możliwości wykorzystania
przez jednostki ochrony zdrowia zatrudnionych wysoko kwalifikowanych specjalistów
do wykonywania testów eksploatacyjnych medycznych urządzeń radiologicznych we
wszystkich dziedzinach zastosowań promieniowania jonizującego w medycynie. Jednostki ochrony zdrowia mają w ten sposób możliwość wyboru w zakresie wykonywania testów pomiędzy laboratoriami akredytowanymi (zewnętrzny podmiot) a własnym
pracownikiem.
Należy podkreślić, że certyfikacja nie jest obowiązkowa i w żadnym stopniu nie
obejmuje elementów weryfikacji kwalifikacji fizyków specjalistów w dziedzinie fizyki
medycznej. Fizycy medyczni mogą wykonywać swoje obowiązki na dotychczasowych
zasadach, w tym również wykonywać testy eksploatacyjne w ramach akredytowanych
zakładów, laboratoriów. Możliwość uzyskania certyfikatu, równoważnego akredytacji
laboratorium, podnosi prestiż fizyka medycznego – specjalisty w jednostce ochrony
zdrowia i jest potwierdzeniem kompetencji osoby (fizyka) do niezależnego prowadzenia testów w oparciu o zaplecze techniczne zapewnione przez zatrudniającą go jednostkę ochrony zdrowia i jej własne procedury pomiarowe. Wykonywanie testów przez
fizyków medycznych opiera się na procedurach i sprzęcie jednostki ochrony zdrowia.
Wydawane certyfikaty potwierdzają spełnienie przez fizyka wymogów formalnych, ale
również kompetencji technicznych (procedury badawcze, odpowiednio nadzorowane
wyposażenie pomiarowe), za które odpowiada jednostka ochrony zdrowia zatrudniająca fizyka. Tym samym wprowadzenie systemu certyfikacji zwiększa poziom bezpieczeństwa radiologicznego pacjenta.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na współpracę merytoryczną ze środowiskiem fizyków medycznych, o czym wielokrotnie informowało w ramach prowadzonej korespondencji odnośnie do przedmiotowej sprawy.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji, jakie otrzymuję od pszczelarzy z powiatu mieleckiego, wynika, że są oni głęboko zaniepokojeni przypadkami masowego ginięcia pszczół.
Według informacji, które posiadam, sytuacja w pszczelarstwie zaczyna być
dramatyczna. Jest to problem o zasięgu europejskim i światowym. Aż 84%
gatunków roślin uprawnych jest zależnych od naturalnego zapylania. Jeżeli
pszczoła nie zapyli truskawki, to owoce są małe i brzydkie. Jeśli nie zapyli
rzepaku, to plony tej rośliny spadają o 20–30%. A jeśli pszczoły w ogóle
wyginą, to zniknie też trzy czwarte roślinności, bo aż tyle roślin w naszym
klimacie wymaga naturalnego zapylania. Z powodu ginięcia pszczół polskie
rolnictwo traci miliony złotych – pszczoły mają ogromne znaczenie dla środowiska i dla gospodarki człowieka.
Niestety nie ma jednej przyczyny masowego ginięcia pszczół. W ocenie
pszczelarzy obserwowany proces masowego ginięcia rodzin tych jakże pożytecznych owadów jest wynikiem nadmiernej chemizacji rolnictwa, fal elektromagnetycznych emitowanych przez maszty telekomunikacyjne, skażenia
pochodzenia elektromagnetycznego, zmiany klimatu i jej wpływu na dostępność i jakość wody, zanieczyszczenia środowiska oraz szerzenia się wirusów atakujących pszczoły. Potencjalnym zagrożeniem dla pszczół są także
rośliny modyfikowane genetycznie (GMO).
Z olbrzymim zaniepokojeniem rzesza pszczelarzy obserwuje sytuację,
w której utajnione zostały wyniki badań dopuszczające do stosowania trzysta siedemdziesiąt cztery środki ochrony roślin. Rolnicy nie wiedzą, jakimi
środkami są zaprawiane nasiona, bo dostawcy o tym nie informują, a importerzy nasion najprawdopodobniej ukrywają właściwy skład chemiczny
zaprawionych nasion. W związku z tym, oczekując odpowiedzi, kieruję do
Pana Ministra następujące pytania:
1. Czy resort monitoruje obrót nasionami sprowadzanymi przez importerów?
2. Na jakiej podstawie dopuszczono do stosowania trzysta siedemdziesiąt cztery środki ochrony roślin i dlaczego od półtora roku nie zdecydował
się Pan Minister na odtajnienie dokumentów, na podstawie których zostały
wydane decyzje dopuszczające do stosowania środki ochrony roślin, o których mowa powyżej?
3. Jak ministerstwo ocenia sytuację masowego ginięcia pszczół?
4. W jaki sposób ministerstwo rolnictwa wspiera polskie pszczelarstwo?
5. Co zamierza zrobić Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by doraźnie przeciwdziałać ginięciu pszczół? Jakie są szanse na opracowanie kompleksowego i długofalowego programu zapobiegającego temu zjawisku oraz
wspierającego rozwój pszczelarstwa w Polsce?
6. Czy w oparciu o przyjętą rezolucję Parlamentu Europejskiego ministerstwo przewiduje pomoc finansową dla gospodarstw pszczelarskich, które
ponoszą straty w wyniku masowego ginięcia pszczół?
Z poważaniem
Władysław Ortyl
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Odpowied
Warszawa, 20 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem, przekazanym przy piśmie znak BPS/043-12-530/12
z dnia 20 czerwca 2012 r. złożonym w dniu 14 czerwca 2012 r. przez Pana senatora
Władysława Ortyla przedstawiam następujące wyjaśnienia.
1. Zasady wprowadzania do obrotu zaprawionych środkami ochrony roślin nasion, uregulowane są w chwili obecnej przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009,
str. 1), które jest stosowane bezpośrednio od dnia 14 czerwca 2011 r. we
wszystkich krajach członkowskich UE. Przepisy art. 49 ust. 4 rozporządzenia
nr 1107/2009 nakładają obowiązek zamieszczenia w etykiecie i dokumentach
towarzyszących zaprawionym nasionom następujących informacji:
– nazwy środka ochrony roślin, który został użyty do zaprawienia nasion,
– nazwy substancji czynnej zawartej w tym środku,
– standardowych zwrotów informujących o środkach ostrożności,
– środki ograniczania ryzyka określone w zezwoleniu tego środka.
Nadzór nad przestrzeganiem powyższych przepisów przez importerów nasion należy do zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
2. Zmieniające się oczekiwania ze strony społeczeństwa odnośnie do sposobu
prowadzenia produkcji rolnej, w szczególności stosowania agrochemikaliów
oraz większa wiedza dotycząca wpływu tych środków produkcji na środowisko
i zdrowie człowieka spowodowała poszukiwanie rozwiązań pozwalających na
ograniczenie stopnia chemizacji rolnictwa. W ślad za rozwojem wiedzy w tym
zakresie w ostatnich latach miały miejsce istotne zmiany prawa Unii Europejskiej. Zmiany te obejmują m.in. nowe regulacje w zakresie dopuszczania do
obrotu środków ochrony roślin.
Procedury rejestracji środków ochrony roślin uregulowane są aktualnie przepisami
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849,
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009
wraz z aktami wykonawczymi m.in.:
– rozporządzeniem Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009
w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych (Dz. U.
L 155 z 11 czerwca 2011 r. str. 1),
– rozporządzeniem Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin (Dz. U.
L 155 z 11 czerwca 2011 r. str. 67),
– rozporządzeniem Komisji (UE) nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony
roślin (Dz. U. L 155 z 11 czerwca 2011 r. str. 127),
– rozporządzeniem Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin
(Dz. U. L 155 z 11 czerwca 2011 r. str. 167).
Powyższe rozporządzenia obowiązują bezpośrednio w krajach członkowskich UE
i stosowane są od dnia 14 czerwca 2011 r.
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Rozporządzenie nr 1107/2009 określa szczegółowe zasady i kryteria zatwierdzania
substancji czynnych przez Komisję Europejską oraz wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu w państwach członkowskich. Zgodnie z ww.
przepisami ocena bezpieczeństwa tych preparatów prowadzona jest dwuetapowo:
– Komisja Europejska odpowiedzialna jest za zatwierdzanie substancji czynnych.
Ocena ta prowadzona jest we współpracy z Europejskim Biurem ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) oraz państwami
członkowskimi.
– Państwa członkowskie dopuszczają do obrotu środki ochrony roślin na swoim
terytorium. Ich ocena dokonywana jest obligatoryjnie we współpracy z innymi
państwami członkowskimi. W Polsce jest ona prowadzona przez podmioty upoważnione na mocy art. 43a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin do
opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin.
W odniesieniu do wymagań dla substancji czynnych oraz środków ochrony roślin
w kontekście ochrony pszczół i innych stawonogów niebędących celem zwalczania,
zastosowanie mają szczegółowe zasady i kryteria oparte na ocenie ryzyka. W myśl
przepisów rozporządzenia nr 1107/2009 do obrotu mogą zostać dopuszczone wyłącznie środki ochrony roślin, których stosowanie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska:
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia nr 1107/2009 substancję czynną
zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę ryzyka, sporządzoną na
podstawie wytycznych uzgodnionych na poziomie wspólnotowym (np. zgodnie
z wytycznymi Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin
/European and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO/ w zakresie
oceny ryzyka dla pszczół PP 3/10 Environmental Risk Assessment scheme for
plant protection products – Chapter 10: Honeybees (PP3/10) oraz oceny efektów
ubocznych środków ochrony roślin – wytyczna PP 1/170(4) Efficacy evaluation
of plant protection products : Side-Effects On Honeybees) ustalono, że stosowanie
tej substancji czynnej powoduje nieistotnie małe narażenie pszczół miodnych
lub nie ma niedopuszczalnych ostrych lub przewlekłych skutków dla przeżycia
i rozwoju rodziny pszczelej, z uwzględnieniem skutków dla czerwiu i zachowania
pszczół.
– zgodnie z rozporządzeniem nr 546/2011 zezwolenie na wprowadzenie środka
ochrony roślin do obrotu nie jest udzielane, gdy iloraz zagrożenia dla narażenia
doustnego lub kontaktowego dla pszczół miodnych, wyrażający ryzyko stwarzane przez zastosowanie środka ochrony roślin dla pszczół (tzw. HQ – hazard quotient) jest wyższy niż 50. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy odpowiednia
ocena ryzyka przeprowadzana dla warunków stosowania środka ochrony roślin
wykaże, że w warunkach polowych nie nastąpi żaden niedopuszczalny wpływ na
larwy pszczół miodnych, zachowanie pszczół lub przetrwanie kolonii i rozwój.
W celu wykazania, że stosowanie środka ochrony roślin nie będzie powodować
niekorzystnych skutków krótko- i długoterminowych dla pszczoły miodnej, wnioskodawca przedkłada stosowne badania oraz wykonaną na ich podstawie ocenę ryzyka,
potwierdzającą bezpieczeństwo stosowania środka dla tej grupy organizmów. Dokumentacja ta musi być przygotowana ściśle wg przepisów rozporządzenia nr 545/2011.
Stanowią ją sprawozdania z badań laboratoryjnych toksyczności ostrej doustnej
i kontaktowej, a w przypadkach, gdy nie są one wystarczające do potwierdzenia braku
występowania niekorzystnego oddziaływania środka na pszczoły, także sprawozdania
z badań półpolowch (np. w klatkach lub tunelowych) czy badań polowych wykonywanych w warunkach rzeczywistych. Badania te prowadzone są w jednostkach posiadających certyfikat Dobrej Praktyki Doświadczalnej – DPD (GEP – Good Experimental
Practice) lub Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – DPL (GLP – Good Laboratory Practice).
Samo udokumentowanie przez wnioskodawcę braku niekorzystnego wpływu na
pszczoły nie jest jednak wystarczające. Każdorazowo przedstawiona w tym zakresie
dokumentacja podlega wnikliwej analizie i ocenie przez podmioty merytoryczne upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, na mocy art. 43a ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, do sporządzania ocen i raportów w za-
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kresie oddziaływania środków ochrony roślin na gatunki niebędące celem działania.
Dotychczasowe oceny wykonywane przez ww. podmioty nie potwierdzają obaw, że
dopuszczone do obrotu środki ochrony roślin, stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
mogą wywoływać skutki niekorzystne dla przeżycia czy rozwoju rodzin pszczelich. Należy jednak podkreślić, że niektóre zastosowania środków ochrony roślin, mogących
potencjalnie stwarzać wysokie ryzyko dla pszczół i innych owadów zapylających, wiążą
się z koniecznością przestrzegania dodatkowych ograniczeń. Zaliczyć do nich można
wymóg stosowania środka jedynie wieczorem, po oblocie roślin przez pszczoły, czy też
zakaz stosowania na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Zwroty te – jeśli badania
potwierdzają konieczność ich zastosowania – są obligatoryjnie umieszczane na etykiecie danego środka, a ich przestrzeganie gwarantuje bezpieczeństwo dla pszczół.
W zakresie „odtajnienia” dokumentów, na podstawie których dopuszczane są do
obrotu środki ochrony roślin wyjaśniam, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia informacje publiczne z zakresu rejestracji środków ochrony roślin zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
udostępniony jest rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu, zawierający podstawowe informacje dotyczące środków ochrony roślin określone w art. 57
rozporządzenia Nr 1107/2009. Dodatkowo w BIP MRiRW opublikowane zostały m.in.
kopie etykiet-instrukcji stosowania dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin
oraz interaktywna wyszukiwarka środków ochrony roślin.
Informacja publiczna dotycząca zarejestrowanych środków ochrony roślin, która nie została udostępniona w BIP MRiRW jest udostępniana na wniosek, zgodnie
z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Każdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej podlega indywidualnemu
rozpatrzeniu co do zakresu żądania strony, posiadanych przez MRiRW informacji oraz
możliwości ich udostępnienia.
Jednakże akta postępowania administracyjnego mogą nie zostać w całości udostępnione np. w przypadku, gdy zawierają dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub zawierające tajemnice handlowe (np. skład chemiczny środka).
Do dokumentów udostępnianych przez MRiRW w ramach informacji publicznej
zaliczyć należy m.in.:
a) opinie w sprawie szkodliwości środka ochrony roślin dla zdrowia człowieka,
zwierząt i środowiska opracowane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,
b) opinie Komisji ds. Środków Ochrony Roślin,
c) korespondencję w sprawie wydania zezwolenia,
d) oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin, stanowiące podstawę do
wydania zezwolenia, w zakresie:
– właściwości fizykochemicznych środka ochrony roślin,
– wpływu środka ochrony roślin na środowisko, przy uwzględnieniu jego losu
i zachowania oraz oddziaływania na organizmy niebędące celem jego zastosowania (w tym również na pszczoły),
– oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt, z uwzględnieniem pozostałości tego środka,
– skuteczności działania środka ochrony roślin,
– oddziaływania na zwierzęta kręgowe, w przypadku gdy środek ochrony roślin
jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt,
– oddziaływania środka ochrony roślin na rośliny lub produkty roślinne, w tym
w zakresie oddziaływania dotyczącego dopuszczalnego poziomu fitotoksyczności tego środka.
Dodatkowo pragnę zauważyć, że istotna część danych rejestracyjnych środków
ochrony roślin, dotycząca badań właściwości substancji czynnych, jest publicznie
dostępna za pośrednictwem serwisu internetowego Europejskiego Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności. Dane te obejmują m.in. parametry techniczne substancji czynnej
wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa stosowania środka ochrony roślin w odnie-
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sieniu do zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska na poziomie państwa członkowskiego. Dane te publikowane są w formie raportów z oceny substancji czynnej przez
Komisję Europejską (Draft Assessment Report) oraz raportów naukowych EFSA (EFSA
Scientific Report. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment
of the active substance).
3. W ocenie MRiRW problem masowego ginięcia owadów zapylających, w tym
pszczół, jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym. Trudno jednoznacznie
stwierdzić, co jest bezpośrednią przyczyną tego zjawiska. Kluczowe znaczenie
ma jednoczesne działanie szeregu różnych czynników i można tu wymienić,
poza stosowanymi w rolnictwie substancjami chemicznymi, pasożyty, choroby
wirusowe, choroby bakteryjne, niewłaściwe stosowanie leków np. przeciwko
warrozie, zmiany klimatyczne oraz zmiany związane z obecnym schematem
hodowli pszczół i selekcji cech pożądanych w kontekście gospodarki pasiecznej. Na kondycję rodzin tych pożytecznych owadów mają również wpływ warunki utrzymywania pszczół, w tym warunki higieniczne, regularny dostęp do
pożytków (nektar i pyłek kwiatowy) oraz korzystna zimowla warunkująca dobry rozwój wiosenny rodzin pszczelich.
Równocześnie należy zauważyć, w oparciu o dane zebrane na podstawie rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii przez Instytut Ogrodnictwa – Oddział Pszczelarstwa w Puławach, że w ostatnich latach liczba rodzin pszczelich kształtowała się następująco:
1) 2006 rok – 1 091 900;
2) 2009 rok – 1 123 356;
3) 2010 rok – 1 126 483;
4) 2011 rok – 1 246 633.
Powyższe dane pozwalają wnioskować, że liczba rodzin pszczelich w Polsce wzrasta, a sygnalizowane przez pszczelarzy i organizacje pszczelarskie przypadki ginięcia
pszczół nie mają charakteru masowego.
Mając jednak na względzie rolę pszczół jako zapylaczy, resort rolnictwa we współpracy z ośrodkami badawczymi podejmuje działania mające na celu zebranie jak największej ilości danych, które pozwolą ocenić stan polskiego pszczelarstwa, a także
przeprowadzenie badań naukowych, opracowywanie ich wyników oraz przyjęcie we
współpracy z organizacjami pszczelarskimi i pszczelarzami właściwych rozwiązań. Należy podkreślić w szczególności badania dotyczące zjawiska CCD realizowane przez
podległe resortowi rolnictwa instytuty.
W tym miejscu należy przypomnieć o trwającym aktualnie międzynarodowym
projekcie badawczym realizowanym w ramach akcji COST FA0803 (Decyzja MNiSW
nr 527/N-COST/2009/0 z dnia 10 lipca 2009 roku pt. „Określenie roli czynników środowiskowych, genetycznych i chorobotwórczych w występowaniu masowej śmiertelności rodzin pszczelich”) realizowanym przez Państwowy Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Wyniki badań ww. międzynarodowego projektu mogą okazać się bardzo przydatne ze
względu na ocenę sytuacji zdrowotnej pszczół w Polsce oraz pozwolą w przyszłości na
podjęcie stosownych działań w zakresie poprawy sytuacji w pszczelarstwie.
4. Odnośnie do pytania nr 4 i 6 postawionego w oświadczeniu, w zakresie programów wsparcia sektora pszczelarskiego w Polsce i pomocy finansowej dla
pszczelarzy, uprzejmie wyjaśniam, że od roku 2004 Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi opracowuje trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa,
obecnie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str.1
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 917/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania Rozporządzenia Rady
(WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa (Dz. Urz.
UE L 163 z 30.4.2004, str. 83 z późn. zm.).
– Pierwszy program zrealizowano w latach 2004/05–2006/07 – budżet programu 11,7 mln EUR.
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– Drugi program zrealizowano w latach 2007/08–2009/10 – budżet programu
13,3 mln EUR.
– Trzeci program realizowany w latach 2010/11–2012/13 – budżet programu
15,1 mln EUR.
Celem programów pszczelarskich jest poprawa warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich w Polsce, który to cel – zgodnie z art. 106
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 – jest realizowany w ramach następujących
środków wsparcia:
1) pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i grup pszczelarzy,
2) zwalczanie warrozy,
3) racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli,
4) środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy dotyczące fizykochemicznych właściwości miodu,
5) środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie,
6) współpraca z wyspecjalizowanymi organami w zakresie wdrażania stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów
pszczelich.
Corocznie w realizacji programów uczestniczą pszczelarze posiadający łącznie ponad 1 mln rodzin pszczelich, a głównymi pozycjami budżetowymi (65–90%) jest refundacja leków warrobójczych i refundacja zakupu pszczół. Walka z warrozą oraz
refundacja zakupu pszczół – zdaniem organizacji pszczelarskich – wymagają najsilniejszego wparcia, dlatego stanowią najwyższe pozycje budżetowe. Pomoc finansowa w ramach programów kierowana jest do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi
odbiorcami wsparcia są głównie gospodarstwa pasieczne, posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego
lekarza weterynarii. O refundację środków finansowych mogą się ubiegać: związki
pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, grupy producentów
rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej oraz spółdzielnie pszczelarskie. Ponadto, o refundację środków finansowych w ramach VI środka wsparcia mogą ubiegać się również jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się tematyką pszczelarską.
Programy pszczelarskie są opracowywane w ścisłej współpracy z organizacjami
pszczelarskimi i organizacje te uczestniczą, między innymi w:
– podziale środków budżetowych programów,
– ustalaniu pozycji kwalifikujących się do refundacji w poszczególnych środkach
wsparcia,
– ustalaniu procentowej refundacji kosztów.
Na skutek działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od roku 2010, w ramach pomocy technicznej skierowanej do pszczelarzy i grup pszczelarzy, w programie
pszczelarskim przewidziano częściową refundację kosztów zakupu nowego sprzętu
pszczelarskiego. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU
(Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej)1, nie może korzystać ze wsparcia na
zakup sprzętu pszczelarskiego. Powyższe ograniczenie wynika z przepisu zawartego
w akapicie drugim artykułu 106 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 oraz stanowiska Komisji Europejskiej przekazanego Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w piśmie z dnia 19.02.2010 r., znak: C4/LL/mm (2010) S/63326.
W latach 2010/11–2012/13, zgodnie z Warunkami ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, opublikowanymi przez Agencję Rynku Rolnego, refundacji podlegają koszty:
∙ szkoleń, kursów i konferencji pszczelarskich (refundacja 100%);
Mając na uwadze art. 106 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października
2007 r., pomoc może być dostępna dla pszczelarzy, którzy nie kwalifikują się do wsparcia finansowego na modernizację gospodarstw rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 opracowanego, między innymi, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
1
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∙ zakupów leków warrobójczych (refundacja 100%) – wsparcie mogą otrzymać
pszczelarze bez względu na ilość posiadanych rodzin pszczelich;
∙ zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli (refundacja nie więcej niż 60% ceny
jednostkowej) – wsparcie mogą otrzymać pszczelarze posiadający co najmniej
50 rodzin pszczelich;
∙ analiz właściwości fizykochemicznych oraz analizy pyłkowej miodu (refundacja
100%) – wsparcie mogą otrzymać pszczelarze bez względu na ilość posiadanych
rodzin pszczelich;
∙ zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej, pakietów oraz odkładów
pszczelich z takimi matkami (refundacja nie więcej niż 70% ceny jednostkowej) – pszczelarz w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów
lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin
pszczelich;
∙ zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego (miodarek; odstojników; pras do wyrobu
węzy na własne potrzeby; stołów do odsklepiania plastrów; suszarek do suszenia obnóży pyłkowych; topiarek do wosku oraz urządzeń do kremowania miodu)
(refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej) – ze wsparcia może korzystać
pszczelarz, który jest posiadaczem co najmniej 20 rodzin pszczelich;
∙ zakupu sprzętu laboratoryjnego (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej).
Refundacji podlegają poniesione koszty netto (bez podatku VAT).
Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009
z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE)
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie
(WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, z późn. zm.), płatności bezpośrednie przyznawane są w ramach systemów wsparcia wymienionych w Załączniku
nr I do tego rozporządzenia, czyli m.in. do upraw polowych, chmielu, tytoniu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, owoców miękkich i pomidorów kierowanych
do przetwórstwa.
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej nie stosuje się płatności
bezpośrednich w sektorze pszczelarskim. Z tego też względu Polska również nie może
wspierać upraw roślin miododajnych oraz produkcji pszczelarskiej w takiej formie.
Niemniej jednak, przystępując do Unii Europejskiej Polska podjęła decyzję o zastosowaniu uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich (SAPS), o którym mowa
w art. 122 przywołanego rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Pozwala on na przyznawanie pomocy zryczałtowanej do hektara upraw (płatność obszarowa), a jej stawkę oblicza się poprzez podzielenie dostępnego wsparcia (koperty finansowej) przez
powierzchnię użytków rolnych spełniających normy dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska. System ten wspiera pośrednio sektory, które nigdy nie były
objęte płatnościami bezpośrednimi w systemie standardowym, a więc również sektor
pszczelarski.
Każdy rolnik utrzymujący rodziny pszczele, może otrzymać pomoc w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jeżeli posiada grunty wykorzystywane rolniczo.
Do otrzymania Jednolitej Płatności Obszarowej kwalifikują się grunty orne, trwałe
użytki zielone, uprawy trwałe i ogródki przydomowe, oraz działki rolne obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r.
Mając na uwadze, iż pozostawienie rolników funkcjonujących na niektórych rynkach jedynie z podstawowym wsparciem w postaci Jednolitej Płatności Obszarowej
skutkowałoby istotnym pogorszeniem ich konkurencyjności w stosunku do producentów z krajów UE-15, w Polsce stosowane są także uzupełniające krajowe płatności
bezpośrednie. Jednakże to dodatkowe wsparcie z budżetu krajowego również nie może
być przyznawane do sektorów, które nie są wspierane w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że nie jest możliwe ustanowienie krajowej płatności uzupełniającej dedykowanej dla sektora pszczelarskiego.

106

14. posiedzenie Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r.

Jednakże uprawy niektórych roślin miododajnych, np. gryki zwyczajnej (jako zboża), nostrzyka białego i żółtego (jako rośliny motylkowatej drobnonasiennej), są objęte
krajową płatnością uzupełniającą w Sektorze I.
Ponadto, w ramach wprowadzonego w 2010 r. wsparcia specjalnego do upraw
roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, dla rolników uprawiających
takie gatunki roślin jak np. koniczyna biała (która jest zaliczana do grupy roślin miododajnych) istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.
Jednocześnie w kraju realizowane są działania w ramach programu PROW
2007–2013. Jednym z działań jest program rolnośrodowiskowy, którego celem jest
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zachowanie różnorodności biologicznej na
tych terenach, w tym m.in. pszczół. W ramach tego programu rolnik, dobrowolnie
przyjmując zobowiązanie rolnośrodowiskowe, wybiera spośród 9 pakietów te, które
może realizować w swoim gospodarstwie o ile spełnia określone wymogi. I tak realizując Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne, rolnik otrzymuje płatność rolnośrodowiskową m.in. do uprawy roślin miododajnych (np. bodziszek iberyjski, chaber bławatek,
dzięgiel leśny, krwawnica pospolita, mięta długolistna, pszczelnik mołdawski i wiele
innych). Realizując Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie, rolnik zobowiązuje się do wytwarzania materiału siewnego m.in. uprawiając takie gatunki roślin jak: np. komonica błotna, nostrzyk biały. Wymogi pakietów
wchodzących w skład programu rolnośrodowiskowego polegają m.in. na ograniczeniu
lub zakazie stosowania nawozów azotowych i środków ochrony roślin.
W związku z powyższym, można stwierdzić, że płatności bezpośrednie oraz założenia i wymogi programu rolnośrodowiskowego są przyjazne dla utrzymywania dobrej
kondycji pszczół i przyczyniają się do ochrony ich środowiska przyrodniczego.
Dodatkowo, wsparcie sektora pszczelarskiego możliwe jest również w ramach
realizowanego w Polsce od 2007 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (PROW 2007–2013), którego strategicznym celem jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego. Program obejmuje 23 działania skierowane do gospodarstw
rolnych jak i szeroko rozumianego otoczenia rolnictwa.
Działaniem ukierunkowanym na wsparcie inwestycji związanych z działalnością rolniczą (w tym realizowanych w gospodarstwach pasiecznych) jest „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Na jego realizację w latach 2007–2013 przeznaczono
8 859 888 496,82 zł2, przy czym środki te podzielone zostały na poszczególne województwa i udostępnione w kolejnych latach wdrażania PROW 2007–2013, tak aby
umożliwić dostęp do środków jak największej liczbie beneficjentów. Działanie ma na
celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności
poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, różnicowanie działalności rolniczej a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi
ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Adresowane jest do producentów rolnych prowadzących produkcję roślinną lub
zwierzęcą. O pomoc w ramach ww. działania może ubiegać się osoba fizyczna, osoba
prawna, wspólnicy spółki cywilnej oraz spółka osobowa w rozumieniu kodeksu spółek
handlowych, jeżeli jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej
do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przy czym wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa powinna wynosić co najmniej równowartość 4 ESU.
Pomoc udzielana w ramach ww. działania polega na refundacji części kosztów
kwalifikowalnych inwestycji, przy czym maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 300 000 zł na jednego beneficjenta czy gospodarstwo. Jednocześnie beneficjenci
zobowiązani są do spełnienia warunków określonych w Programie w tym m.in. do
osiągnięcia i zachowania celu operacji oraz prowadzenia wspieranej działalności przez
okres 5 lat od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy w ramach ww. działania
z instytucją wdrażającą (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). W ra2
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mach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzoną produkcją rolną, a w szczególności:
1) budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących
do produkcji rolnej,
2) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,
3) zakładanie lub modernizacja sadów i plantacji wieloletnich,
4) zakup, instalacja, budowa lub modernizacja elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej,
5) zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie.
Szczegółowe zasady udzielania pomocy w ramach omawianego działania określone
są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397 z późn. zm.).
Dotychczas odbyły się 3 nabory wniosków: w 2007 r., 2009 r. oraz w 2011 r. W ramach wszystkich naborów wpłynęło 77911 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę
11 038 900 596,59 zł2, co znacznie przekracza ww. budżet działania. Jedynie w województwie podkarpackim zapotrzebowanie na pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” wynikające ze złożonych w styczniu 2011 r. wniosków było
niższe niż przewidziana dla tego województwa pula środków. Z tego względu w tym
województwie planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania.
Uprzejmie informuję, że pomoc w ramach ww. działania dostępna jest dla wszystkich producentów rolnych spełniających warunki jej przyznania. MRiRW nie dysponuje na tym etapie szczegółowymi danymi umożliwiającymi ustalenie jaka część ww.
pomocy trafiła do gospodarstw pszczelarskich.
5. Odnosząc się do kwestii doraźnych działań przeciwdziałających ginięciu
pszczół oraz opracowania kompleksowego i długofalowego programu zapobiegania temu zjawisku, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że jak wskazano
powyżej, przyczyny ginięcia rodzin pszczelich nie są jednoznaczne, a podjęcie
konkretnych działań musi być poprzedzone zebraniem oraz analizą szeregu informacji. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.), Główny Lekarz Weterynarii
opracował program mający na celu wykrycie występowania określonych czynników zakaźnych wywołujących straty w rodzinach pszczelich oraz otrzymał
upoważnienie do opracowania i uzgodnienia odpowiedniego projektu rozporządzenia Rady Ministrów wdrażającego ww. program. Przedmiotowy program zakłada złożenie trzech wizyt w wybranych pasiekach woj. lubelskiego, w trakcie
których po badaniach klinicznych rodzin pszczelich, między innymi zostaną
pobrane przez urzędowych lekarzy weterynarii próbki do badań w kierunku
dziewięciu jednostek chorobowych pszczół, szczególnie zagrażających populacji pszczoły miodnej.
Należy podkreślić, że ww. program stanowi część projektu Unii Europejskiej i Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. zdrowia pszczół Anses, w którym bierze
udział 17 państw członkowskich oraz podlega on współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej.
Wyniki badań przeprowadzonych w uczestniczących w programie państwach
członkowskich mają posłużyć do oceny rzeczywistej śmiertelności pszczół oraz pomóc
ustalić jak duży udział w tym zjawisku odgrywają badane jednostki chorobowe.
W przypadku zrealizowania założeń ww. programu w skali Europy i osiągnięcia
wartościowych wyników, planowana jest kolejna edycja programu, która najprawdopodobniej będzie oparta na badaniu wpływu pestycydów i innych środków chemicznych na zdrowie rodzin pszczelich.
Podsumowując należy zauważyć, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we
współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz ośrodkami badawczymi zaanga-
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żowane jest w działania mające na celu określenie skali zjawiska jakim jest masowe
giniecie rodzin pszczelich na terytorium Polski oraz zidentyfikowanie przyczyn powodujących straty w pasiekach. Należy też podkreślić, że konsekwencją podejmowanych działań będzie zebranie szeregu informacji, w tym wyników badań, które po ich
przeanalizowaniu także na forum Unii Europejskiej, pozwolą na podjęcie określonych
działań profilaktycznych.
Z poważaniem
w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie przedsiębiorcy niezależnej branży motoryzacyjnej
z województwa podkarpackiego z apelem o podjęcie działań w związku
z przygotowaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej nowelizacją ustawy o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 376), implementującą europejską dyrektywę nr 2007/46/WE dotyczącą homologacji
pojazdów i części motoryzacyjnych.
Dyrektywa ta wyraźnie określa, że obowiązkowi homologacji podlegają
części lub wyposażenie mogące stwarzać znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów istotnych dla bezpieczeństwa pojazdu lub
jego oddziaływania na środowisko, i jednocześnie wskazuje, że stawiane
wymogi powinny zmierzać do zachowania sprawiedliwej równowagi między
wymogami związanymi z poprawą bezpieczeństwa drogowego a ochroną
środowiska, a także między interesami konsumentów, producentów i dystrybutorów, bez naruszania zasad konkurencji na rynku części zamiennych
i wyposażenia. Tymczasem przepisy w polskim projekcie ustawy rozszerzają ten obowiązek niemal na każdą produkowaną część – oprócz elementów
takich jak klocki hamulcowe czy amortyzatory kosztownemu procesowi homologacji będą musiały być poddawane na przykład słynne już spinki do tapicerki. Producenci działający w Polsce będą do tego zobowiązani jako jedyni
w Unii Europejskiej. Spowoduje to, że zostaną oni postawieni na przegranej
pozycji w walce konkurencyjnej z przedsiębiorstwami z innych krajów UE.
Znaczne podniesienie kosztów działalności, zwłaszcza w obecnej kondycji polskiej i światowej gospodarki, uderzy zarówno w producentów części,
dystrybutorów, jak i ich klientów – kierowców. W tej sytuacji nie da się bowiem uniknąć wzrostu cen części zamiennych – według szacunków o 20%.
Konsekwencje projektowanej ustawy mogą być zabójcze dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników. Kierowcy zaczną szukać oszczędności, unikać napraw bądź zainteresują się zakupem części bez udokumentowanego źródła pochodzenia lub, co jeszcze gorsze, ze złomowisk. W ten
sposób ustawa, mająca przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa, wywoła
rezultat odwrotny.
W imieniu dziesięciu tysięcy pracowników niezależnej branży motoryzacyjnej z województwa podkarpackiego proszę Pana Ministra o odpowiedź
na pytania.
1. Jakie są merytoryczne przesłanki rozszerzenia w polskim projekcie
ustawy obowiązku homologacji na niemal każdą produkowaną część motoryzacyjną? Czy rozważa Pan wprowadzenie dyrektywy nr 2007/46/WE
do polskiego porządku prawnego w taki sposób, by pogodzić normy prawne
dyrektywy z ochroną konsumentów i branży motoryzacyjnej?
2. Jak rozszerzony obowiązek homologacji wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami pozostałych
krajów UE?
3. Czy konsekwencje projektowanej ustawy nie okażą się przyczynkiem
do straty miejsc pracy przez tysiące Polaków?
Z poważaniem
Władysław Ortyl
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Odpowied
Warszawa, 20 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 20 czerwca 2012 r. znak BPS/043-14-531/12
przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Władysława Ortyla podczas
14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r. w sprawie implementacji dyrektywy nr 2007/46/WE dotyczącej homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych,
przedstawiam następujące wyjaśnienia, które stanowią jednocześnie odpowiedź na
zadane przez Pana Senatora pytania.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo o ruchu drogowym, która implementuje dyrektywę 2007/46/WE został przygotowany przez Rząd z zachowaniem zasady
niewdrażania dodatkowych rozwiązań ponad regulacje przewidziane prawem Unii Europejskiej (UE), dlatego nie mogę zgodzić się ze stanowiskiem, iż proponowane zmiany
w projekcie wprowadzają obowiązek homologowania wszystkich części, co w konsekwencji spowoduje wzrost ich cen, zmniejszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku UE, jak również nabywanie części bez udokumentowanego źródła
pochodzenia celem szukania oszczędności. Należy wyraźnie podkreślić, iż przedmiotowy projekt obejmuje obowiązkiem homologacji wyłącznie przedmioty wyposażenia lub
części montowane w pojeździe, które są objęte przepisami dyrektyw UE i regulaminów
EKG ONZ.
Odnosząc się do wskazanych przez Pana Senatora Ortyla w oświadczeniu przedmiotów wyposażenia lub części, które mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego
oddziaływania na środowisko, pragnę zauważyć, iż w stosunku do nich dyrektywa
2007/46/WE w art. 31 wprowadza wymóg uzyskania zezwolenia, wydanego przez
właściwy w sprawach homologacji organ państwa członkowskiego UE. Wymóg ten będzie dotyczył wyłącznie przedmiotów wyposażenia lub części określonych w załączniku nr XIII do ww. dyrektywy. Należy jednocześnie zauważyć, iż na dzień dzisiejszy taki
wykaz nie został określony w ww. załączniku, a nawet nie trwają prace legislacyjne
w ramach UE w tym zakresie. Państwa członkowskie zostały jednakże zobowiązane
do wprowadzenia procedury umożliwiającej wydanie takiego zezwolenia w przypadku,
gdy UE określi takie przedmioty wyposażenia lub części.
Reasumując pragnę zapewnić, iż w wyniku wejścia w życie ustawy nie rozszerzy
się zakres przedmiotów wyposażenia lub części podlegających procedurze homologacji. Przedmiotowy projekt nie wprowadza bowiem żadnych nowych regulacji, w szczególności obowiązków poza te, które wynikają z przepisów ramowych dyrektyw homologacyjnych. Przewidziane w projekcie nowe zharmonizowane procedury w zakresie
homologacji typu pojazdu powinny sprzyjać wzrostowi obrotu gospodarczego oraz
wpływać na wzrost konkurencyjności na rynku pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia i części w ramach UE, w tym w Polsce.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o umieszczenie w planach inwestycyjnych resortu
transportu budowy obwodnicy Wielunia w województwie łódzkim.
Natężenie ruchu w tym rejonie spowodowało, iż Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad już w 1999 r. podjęła pierwsze działania, składając wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Burmistrz Wielunia w 2000 r. wydał tę decyzję i na tej podstawie opracowano plan techniczny, którego los nie jest mi znany.
Po uchwaleniu w 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych został opracowany projekt techniczny,
inwestor otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizowanie inwestycji, dokonano podziałów geodezyjnych, a co ważniejsze, wykupiono lub wywłaszczono na rzecz zarządcy drogi krajowej nieruchomości przeznaczone pod inwestycję. Budowę obwodnicy Wielunia odroczono z powodu sporów o przebieg drogi ekspresowej S8.
Brak obwodnicy powoduje ogromne problemy z przejazdem przez Wieluń, co skutkuje wieloma wypadkami. Komenda Powiatowa Policji w swoim
sprawozdaniu za rok 2011 podaje: „Z zebranych zdarzeń wynika, że większość zdarzeń drogowych nastąpiła na terenie miasta Wielunia. Jest to efektem dużego nasilenia ruchu miejscowego, jak i tranzytowego (przez centrum
miasta przebiegają i krzyżują się drogi krajowe nr 8, nr 45 i nr 43). Na terenie
miasta i gminy Wieluń zdarzyło się 21 wypadków drogowych, w których
4 osoby zginęły, 18 osób zostało rannych, i 374 kolizje”.
Z badań sporządzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
wynika, iż przekroczone są normy w zakresie pyłów w powietrzu atmosferycznym oraz stężenia metali ciężkich.
Zdaję sobie sprawę, że w przyszłym roku nastąpi zmniejszenie inwestycji drogowych, aczkolwiek gwałtowne ich wstrzymanie może spowodować
fatalne skutki, nie tylko dla budownictwa. Z tych powodów uważam za bardzo celowe rozpoczęcie budowy obwodnicy Wielunia. Wykonana dokumentacja, która traci ważność w dniu 6 sierpnia 2013 r., wykup przez GDDKiA
70 ha za około 8 milionów zł oraz przeprowadzenie badań archeologicznych
są bardzo poważnymi argumentami uzasadniającymi rozpoczęcie budowy
obwodnicy Wielunia w 2013 r.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Owczarek


Odpowied
Warszawa, 4 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt BPS/043-14-532/12,
przy którym przekazano oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka złożone podczas
14. posiedzenia Senatu RP dotyczące budowy obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8, uprzejmie przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.
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Zadanie pn. „Budowa obwodnicy Wielunia na drodze krajowej nr 8” zostało ujęte
w programie wieloletnim pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”
na liście zadań priorytetowych, których realizacja może rozpocząć się do 2013 r., pod
warunkiem zapewnienia finansowania (załącznik nr 1a).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), jako inwestor przedsięwzięcia, podjęła działania zmierzające do przygotowania przedmiotowego zadania
do realizacji w wyniku których uzyskała: decyzję lokalizacyjną w dniu 19 lipca 2005 r.
oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w dniu 28 sierpnia 2007 r.
W związku z faktem, że dla przedmiotowego zadania decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach została wydana w 2007 r., w ramach przygotowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzona została ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe zadanie wynika z faktu, że
w 2008 r. uchwalona została ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.), która w sposób kompleksowy reguluje kwestie oddziaływania inwestycji
na środowisko, w tym również przedsięwzięć polegających na budowie dróg. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Wielunia wydana została zaś
w oparciu o przepisy obowiązujące do 2008 r. czyli ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym koniecznym było zaktualizowanie poczynionych ustaleń i przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 16 grudnia 2009 r. został ostatecznie złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotową decyzję uzyskano 30 czerwca 2010 r.
Resort transportu zdaje sobie sprawę, iż realizacja przedmiotowego zadania w sposób optymalny przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego
oraz do rozwoju gospodarczego regionu. W związku z powyższym na bieżąco monitoruje
wydatki, tak aby w momencie zgromadzenia środków umożliwiających sfinansowanie
dodatkowych zadań, w każdym roku realizacji rozpocząć budowę dodatkowych dróg.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Aktem prawnym regulującym obecne procedury wyborcze w Polsce jest
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Dotyczy ona m.in.
wyborów samorządowych. Ustawodawca zdecydował jednak, aby niektóre
wyborcze zagadnienia przez pewien okres regulowane były przez przepisy
dotychczasowe, tj. ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Przepisy ordynacji stosuje się do przedterminowych oraz uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzanych w trakcie
kadencji, podczas której kodeks wyborczy wszedł w życie (art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy).
Na tle funkcjonowania tych dwóch regulacji (nowej i dotychczasowej)
pojawiają się różne problemy natury prawnej, w których chciałbym zwrócić
uwagę na instytucję prawną wygaszania mandatu radnego z powodu utraty
prawa wybieralności na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
W myśl przepisów ordynacji wyborczej z 16 lipca 1998 r. w takim przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu następuje w drodze uchwały
rady gminy podjętej najpóźniej w trzy miesiące od wystąpienia przyczyny
wygaśnięcia mandatu (art. 190 ust. 2). Kodeks wyborczy przyznaje kompetencję w takiej sytuacji komisarzowi wyborczemu, który stwierdza wygaśnięcie mandatu w drodze postanowienia, w terminie czternastu dni od
dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (art. 383 §2a). Podczas
stosowania prawa wyborczego w powyższym zakresie występują istotne
rozbieżności, które utrudniają odpowiednim organom podejmowanie w sposób prawidłowy przypisanych prawem czynności.
W wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada
2011 r. dotyczących zmian w składach rad i stwierdzenia wygaśnięcia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kadencji 2010–2014
(ZPOW-432-21/11), opierając się na celowościowej interpretacji przepisów,
zwrócono uwagę na pewną kwestię, cytuję: „W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzanie wygaśnięcia mandatów oraz uzupełnianie składu rad mieści się w szeroko rozumianym pojęciu wyborów, które zgodnie
z art. 16 ust. 3 i 4 tej ustawy, do końca bieżącej kadencji organów jednostek
samorządu terytorialnego, przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych”.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia
2012 r. (III SA/Wr 87/12) przyjął odmienne stanowisko, utrzymywał, iż
do procedury stwierdzania wygaśnięcia mandatu należy stosować przepisy nowe, a więc przepisy kodeksu wyborczego. W ocenie sądu wygaśnięcie mandatu nie jest zagadnieniem tożsamym z wyborami uzupełniającymi
i przedterminowymi, a tylko te obejmuje dyspozycja art. 16 ust. 3 i 4 ustawy
wprowadzającej kodeks wyborczy.
Komisarze wyborczy w kraju cały czas w przypadku wystąpienia przesłanki prawomocnego skazania występują do organów stanowiących o podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
Istnienie tego problemu determinuje konieczność podjęcia niezbędnych
działań legislacyjnych i wyraźnego doprecyzowania w przepisach prawa,
czy procedura wygaśnięcia mandatu ma odbywać się według przepisów nowych, czy przepisów dotychczasowych. Problem ten powinien być również
przedmiotem pogłębionej dyskusji na forum organów wyborczych i odpowiednich organów administracji rządowej.
Dodatkowo zauważam, że zarówno nowa, jak i dotychczasowa regulacja daje możliwość zaskarżenia uchwały bądź postanowienia dotyczącego
wygaśnięcia mandatu do sądu administracyjnego i wprowadza jednocześnie przyspieszoną procedurę rozpatrzenia sprawy. Wojewódzki sąd ma na
rozstrzygnięcie skargi czternaście dni. Ustawodawca nie wprowadził jednak
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żadnego terminu na rozpatrzenie sprawy przez NSA. Rodzi to poważne ryzyko, że pomimo na przykład prawomocnego skazania radnego będzie on
przez bardzo długi czas jeszcze wykonywał normalnie swój mandat, otrzymywał należną dietę, do czasu wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Należałoby rozważyć wprowadzenie terminu na rozpatrzenie
sprawy przez NSA lub też zastosowanie instytucji zawieszenia mandatu do
czasu rozstrzygnięcia sprawy.
W świetle przedstawionej sytuacji proszę o odpowiedź na pytanie: czy
Pan Minister dostrzega powyżej opisany problem i w jaki sposób zamierza
go rozwiązać?
Z poważaniem
Marian Poślednik

Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 9 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na
oświadczenie Senatora RP Pana Mariana Poślednika w sprawie wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 111, z późn. zm.) i 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 późn.
zm.) – (sygn. BPS/043-14-534/12), ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym
możliwym terminie.
Z poważaniem
Andrzej Ręgowski
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Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 21 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca 2012 r. (sygn. BPS/043-14-534/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Mariana Poślednika podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r. w sprawie
wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 111, z późn. zm.) i 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 późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Trudności interpretacyjne dotyczące tego, które przepisy stosować do trwającej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego; ustawy z dnia 5 stycznia 2011
roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), czy też ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190, z późn. zm.) w kontekście
wygaszania mandatów radnych (oraz uzupełnianiem składów organów stanowiących)
i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) pojawiły się po uznaniu przez Trybunał
Konstytucyjny (wyrok z dnia 20 lipca 2011 roku, sygn. K 9/11) niezgodności art. 16
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) z ustawą zasadniczą.
Państwowa Komisja Wyborcza reprezentowała pogląd, że w ww. sytuacjach,
w obecnej kadencji władz samorządowych, powinny mieć zastosowanie przepisy ww.
ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw wraz z ww. ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.
Powyższe stanowisko budziło wątpliwości Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Z literalnego brzmienia art. 16 ust. 3 i 4 ww. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę
– Kodeks wyborczy wynika, iż dotychczasowe przepisy stosuje się jedynie do nowych,
przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz do przedterminowych wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której Kodeks wyborczy wszedł w życie. Dodatkowo art. 16 ww. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę
– Kodeks wyborczy, różnicuje kwestię wyborów od kadencji władz samorządowych.
W uchylonych przez Trybunał Konstytucyjny ustępach 1 i 2 ustawodawca świadomie użył pojęć „kadencja” i „wybory” w celu określenia obowiązywania ww. ustawy
Kodeks wyborczy. Z literalnego brzmienia przywołanego przepisu (w brzmieniu nadanym po wyroku Trybunału Konstytucyjnego) wynika, iż przepisy obowiązujące przed
wejściem w życie Kodeksu wyborczego powinny obowiązywać tylko w stosunku do
wszystkich wyborów do organów stanowiących oraz przedterminowych wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a nie kadencji trwających obecnie. Zagadnienie
to jest również widoczne w art. 5 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie
ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 217,
poz. 1281), który stanowi, iż nowelizowane tym aktem ustawy regulujące ustrój samorządu terytorialnego mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji wójtów następujących po kadencji, w czasie
której przedmiotowa ustawa weszła w życie. Ponadto art. 16 ust. 3 i 4 nie może być
podstawą do stosowania przepisów ustaw ustrojowych w brzmieniu sprzed wejścia
w życie Kodeksu wyborczego, ponieważ nie regulują one spraw wyborów.
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Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, przedstawiono Państwowej Komisji Wyborczej
stanowisko, w myśl którego do obecnej kadencji władz samorządowych stary reżim
prawny, tj. obowiązujący przed wejściem w życie Kodeksu [tj. ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) oraz ww. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw] powinien mieć zastosowanie tylko w stosunku do wyborów
przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa Kodeks wyborczy weszła
w życie. Z kolei w innych sytuacjach, dotyczących wygaśnięcia mandatu radnych bądź
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), np. wydanie zarządzenia zastępczego czy wygaśnięcie mandatu radnego i związane z tym uzupełnienie składu rady, zastosowanie
powinny mieć przepisy ustawy Kodeks wyborczy oraz przepisy samorządowych ustaw
ustrojowych w brzmieniu nadanym po wejściu w życie ustawy Kodeks wyborczy.
Stosowanie wykładni przyjętej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uzależnione było jednak od wykonywania przez komisarzy wyborczych przepisów ww. ustawy
z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych
innych ustaw (wydawanie postanowień wygaszających mandaty oraz w sprawie uzupełniania składów rad). W niniejszej sprawie istotny pozostawał jeszcze jeden aspekt.
W reżimie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie Kodeksu wyborczego osoby, w stosunku do których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, pozbawione były biernego prawa wyborczego. Powyższa norma nie
została transponowana do Kodeksu wyborczego, tak więc przyjęcie jednolitej wykładni
należało uznać za kluczowe dla rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z wygaśnięciem mandatów osób pełniących funkcję radnych oraz wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) w obecnej kadencji władz samorządowych. Przedstawiając powyższe Państwowej Komisji Wyborczej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwróciło uwagę na konieczność wypracowania jednoznacznego i wspólnego stanowiska w celu uniknięcia
negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Państwowa Komisja Wyborcza podtrzymała swoje stanowisko, co w konsekwencji
oznaczało, że komisarze wyborczy nie będą wygaszać mandatów radnych oraz wójtów,
ani uzupełniać składu organów stanowiących w samorządach.
Konieczność zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania samorządu oraz zapewnienia spójności działań organów administracji rządowej i organów wyborczych,
wymagała przyjęcia w takiej sytuacji rozwiązania, które zapewniłoby wykonywanie
przepisów dotyczących utraty mandatów oraz uzupełniania składu organów stanowiących w samorządach. Jedynymi podmiotami, które mogły to zapewnić byli i są wojewodowie. W konsekwencji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odstąpiło od własnej opinii i zaleciło wojewodom przyjęcie poglądu Państwowej Komisji Wyborczej.
Natomiast w kwestii zapatrywania się na omawiany problem przez sądy administracyjne, trzeba wskazać, że ich orzecznictwo w tym względzie nie jest jednoznaczne.
Niektóre z wojewódzkich sądów administracyjnych w swoich orzeczeniach podzieliły stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej (np. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie – wyrok z dnia 6 marca 2012 roku, sygn. akt II SA/Ol 84/12). Należy odnotować, że zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) orzeczenie
prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, a także inne organy państwowe w konkretnej
sprawie. Co oznacza, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 kwietnia 2012 roku (sygn. akt III SA/Wr 87/12) zobowiązywał komisarza
wyborczego do wygaszenia mandatu w rozpatrywanym przez sąd przypadku.
Istniejące rozbieżne zdania, również sądów administracyjnych, na temat podstawy
prawnej, którą należy zastosować w sytuacjach stwierdzenia wygaśnięcia mandatów
funkcjonariuszy samorządowych kadencji 2010–2014, rozstrzygnie ustawa nowelizująca ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, której projekt
został przygotowany w Senacie RP (druk senacki nr 56). Przedmiotowa inicjatywa
legislacyjna (w dniu 6 lipca 2012 roku Senat przyjął uchwałę o wniesieniu projektu
ustawy do Sejmu RP), stanowiąca wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa wyborczego do wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zakłada, że
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do obecnej kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz
kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą miały zastosowanie przepisy
dotychczasowe, czyli Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Odnosząc się z kolei do propozycji ustalenia terminu na rozpatrzenie sprawy przez
Naczelny Sąd Administracyjny w przypadku złożenia skargi kasacyjnej od wyroku
sądu administracyjnego, trzeba wskazać, że z powodu swojej złożoności, zagadnienie to wymaga przeprowadzenia starannych analiz i uzgodnień z Naczelnym Sądem
Administracyjnym. Tym bardziej, że organ ten sygnalizuje potrzebę reformy prawa ze
względu na bardzo dużą liczbę skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów
administracyjnych.
Z poważaniem
Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca,
minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas, ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina,
głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego,
prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusza Daniluka,
prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jana Rączki
W dobie ochrony bioróżnorodności jednym z ważniejszych i zagrożonych
spadkiem liczebności lub wyginięciem elementów środowiska bytowania
człowieka są ptaki gnieżdżące się w budynkach. Przyrodnicy wskazują na
kilkanaście gatunków ptaków gnieżdżących się w domach, poczynając od
wielkich bloków mieszkalnych, poprzez zabudowę jednorodzinną czy siedliska wiejskie, do różnego typu budynków lub konstrukcji przemysłowych.
Ostatnie kilkanaście lat to okres wzmożonej działalności modernizacyjno-remontowej, mającej na celu podniesienie standardów i estetyki budynków mieszkalnych. Źle zaplanowane i źle prowadzone prace modernizacyjne, termomodernizacyjne lub remontowe, a także wieszanie reklam,
banerów może powodować niszczenie gniazd i lęgów ptaków zasiedlających
budynki. Często mogą to być nie tylko pojedyncze gniazda, ale i znaczne
grupy ptaków: jerzyków, jaskółek, wróbli i innych gatunków znajdujących
się pod ścisłą ochroną.
Z relacji prasowych i skarg mieszkańców znane są przypadki zniszczenia znacznej liczby lęgów jerzyków w wyniku prac remontowych lub na skutek zasłonięcia ściany domu dużą reklamą, która odcinała dorosłym ptakom
dostęp do piskląt znajdujących się w gniazdach zlokalizowanych w szczelinach budynku. Interwencje mieszkańców, przyrodników czy lokalnych mediów nie zawsze są skuteczne i ptaki giną. Policja i straż miejska zwykle nie
wiedzą, jak postępować w przypadku takiej interwencji. Jeśli sprawy trafią
potem do prokuratury i sądów, to nie są rozpatrywane jako istotne wykroczenie lub nawet przestępstwo wobec gatunków prawnie chronionych, tylko
są przeważnie umarzane ze względu na znikomą szkodliwość społeczną.
Prawna ochrona ptaków zasiedlających budynki zawarta jest w co najmniej sześciu ustawach i jednym rozporządzeniu (ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie ministra środowiska z dnia
12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ustawa
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawa – Prawo
ochrony środowiska, ustawa – Kodeks karny, ustawa – Prawo budowlane),
jednak w procesie inwestycyjnym nie istnieje wyrażony wprost obowiązek
ochrony takich miejsc lęgowych. Ta sytuacja powoduje, że osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy procesu inwestycji, czyli projektowanie, nadzór, egzekwowanie prawa, nie respektują prawnej ochrony tych gatunków.
Aby zapobiec niszczeniu gniazd i lęgów jerzyków i innych ptaków zasiedlających budynki, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody
– w skali kraju jest ich kilka – zaczęły prowadzić akcje informacyjne dotyczące ochrony ptaków w budynkach. Znaczące doświadczenie ma Stołeczne
Towarzystwo Ochrony Ptaków, które prowadzi akcje szkolenia pracowników
administracji urzędów dzielnicowych i spółdzielni mieszkaniowych, straży
miejskiej i prokuratorów w Warszawie. Propaguje również idee budowy wież
lęgowych dla jerzyków na osiedlach Warszawy.
Z doświadczenia przyrodników, którzy brali udział w interwencjach
i szkoleniach innych, wynika, że nie wszystkie osoby związane z procesem
inwestycyjnym uznają prawną ochronę wyżej wspomnianych gatunków.
Dlatego powstaje pytanie, czy propagowanie odpowiedniego szkolenia osób
związanych z procesem inwestycyjnym takim jak modernizacja czy remont
budynku jest wystarczające. Czy może jednak istnieje instrument prawny
ułatwiający inwestorom, projektantom, administracji i innym osobom respektowanie ochrony przyrody w tym aspekcie.
Zwracam się z następującymi pytaniami.
Do Ministra Środowiska: Czy przepisy prawa w sposób wystarczający
dają podstawę do skutecznej ochrony lęgów ptaków w budynkach w czasie
przeprowadzanych modernizacji i remontów? Czy nie byłby przydatny obo-
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wiązek uzyskania opinii instytucji lub osoby, która posiada wiedzę na temat
ptaków gniazdujących w budynkach przeznaczonych do modernizacji lub
remontu, a po zakończeniu robót budowlanych – oceny dotyczącej respektowania ochrony wskazanych lokalizacji ptaków?
Do Ministra Edukacji Narodowej: Czy w procesie edukacji uczeń może
dobrze opanować zagadnienie „Przyroda wokół nas” i po zdanej maturze
rozpoznawać podstawowe gatunki zwierząt i roślin ze swojego bezpośredniego otoczenia? Czy nauczyciele są odpowiednio przygotowani do nauczania przyrody na wszystkich szczeblach edukacji?
Do Ministra Sprawiedliwości: Czy w procesie aplikacji w Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury w dziedzinie ochrony zwierząt i prawa ochrony
przyrody dostatecznie omówione są problemy ochrony przyrody w środowisku miejskim, w tym ochrony siedlisk ptaków w budynkach?
Do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: Na ile nadzór budowlany w ramach istniejących przepisów może przeciwdziałać łamaniu prawa
przez niektórych inwestorów i przedsiębiorstwa budowlane planujące i przeprowadzające prace modernizacyjno-remontowe budynków skutkujące niszczeniem lęgów jerzyków i innych ptaków gnieżdżących się w budynkach?
Czy potrzebne jest uzupełnienie przepisów o takie, które pomogą inspektorom nadzoru budowlanego wyegzekwować przepisy prawa chroniące dzikie
ptaki zasiedlające budynki?
Do Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: Czy udzielając
dofinansowania do planowanych inwestycji termomodernizacji, BGK uzależnia udzielenie wsparcia od spełnienia wymogów ochrony przyrody, w tym
oceny i monitoringu stanowisk lęgowych jerzyków i innych ptaków gnieżdżących się w budynkach? Dofinansowanie takich inwestycji jest motywowane
oszczędnością energii, a tym samym ochroną środowiska.
Do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Dziękując NFOŚiGW za wspieranie projektów dotyczących
ochrony ptaków w budynkach, proszę o kontynuację i informację na temat
nowych projektów.
Jadwiga Rotnicka

Odpowied
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 12 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej, złożone podczas
14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r., w sprawie przepisów prawnych, które dają podstawę do skutecznej ochrony lęgów ptaków w budynkach w czasie
przeprowadzanych remontów i modernizacji, przekazane pismem z dnia 20 czerwca
2012 r., znak: BPS/043-14-535/12, poniżej przedstawiam stosowne informacje.
Wszystkie występujące w Polsce gatunki ptaków są objęte ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220,
z późn. zm.). Zakazy wymienione w art. 52, m.in. zakaz umyślnego zabijania, okaleczania, niszczenia jaj, siedlisk, ostoi, schronień oraz zakaz umyślnego płoszenia,
zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października
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2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). Istniejące
prawo daje więc podstawę do ochrony jerzyka (Apus apus) i innych gatunków ptaków
gniazdujących na budynkach.
Niestety, znajomość prawa ochrony przyrody jest w społeczeństwie niewystarczająca. Zazwyczaj kwestie zachowania siedlisk są poruszane dopiero po interwencji
osób będących świadkami krzywdy ptaków, którzy zgłaszają łamanie obowiązujących
zakazów w chwili kiedy inwestor przystąpił już do prowadzenia prac bez wymaganych zezwoleń z zakresu ochrony przyrody. Sytuacji tych można by łatwo uniknąć
wykazując dbałość o uzyskanie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, którzy w warunkach wydawanych
zezwoleń określą sposób postępowania niepowodujący zagrożenia dla dziko występujących chronionych gatunków zwierząt.
Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), nakładają na organy administracji architektoniczno-budowlanej konkretne obowiązki, w tym w zakresie ochrony przyrody.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane zgłoszeniu właściwemu
organowi podlega m.in. wykonanie robót budowlanych – dociepleń budynków o wysokości do 12 m. Treść tego zgłoszenia oraz obowiązki organu, do którego zgłoszenie
jest kierowane określa art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, według którego wnioskodawca zobowiązany jest nie tylko do określenia w zgłoszeniu rodzaju, zakresu
i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia, ale również
dołączenia pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami (w tym
zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej, wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody). W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada,
w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
W przypadku wykonywania robót budowlanych na budynkach o wysokości powyżej 12 m wymagane jest natomiast pozwolenie na budowę. Art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek dołączenia do wniosku
o pozwolenie na budowę m.in. pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi – w przedmiotowym przypadku, zezwoleń Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska i regionalnego dyrektora ochrony środowiska z zakresu ochrony
gatunkowej. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 35 ust.
1 pkt 1 ww. ustawy, właściwy organ sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, do których zaliczyć należy m.in.
kwestie związane z ochroną gatunkową.
Podstawę do powyższych działań daje również art. 97 §1 pkt ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z późn. zm.), według którego organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym
jest w tym wypadku uzyskanie stosownych zezwoleń Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zgodnie z art. 100 §1
Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zawiesza
postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego i jednocześnie wzywa
stronę do wystąpienia o stosowne zezwolenia w oznaczonym terminie, chyba że strona
wykaże, że już zwróciła się w tej sprawie do właściwego organu lub sądu.
W związku z powyższym, problem nieznajomości i/lub braku stosowania się do
obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przyrody mogłoby rozwiązać wymaganie
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej stosownych zezwoleń organów ochrony przyrody. Inwestor zostałby wówczas zobowiązany do dołożenia należytej
staranności i uzyskania stosownych odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, w tym jerzyka, już na etapie uruchamiania procedury
inwestycyjnej.
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Ponadto, w przedmiocie obowiązku uzyskania opinii instytucji lub osoby, która
posiada wiedzę na temat ptaków gniazdujących w budynkach przeznaczonych do modernizacji lub remontu, a po zakończeniu robót budowlanych – oceny dotyczącej respektowania ochrony wskazanych lokalizacji ptaków, informuję co następuje.
Nie istnieje aktualnie podstawa prawna nakładająca obowiązek wykonania ekspertyzy ornitologicznej przed przystąpieniem do modernizacji budynków. Wprowadzenie takiego obowiązku dostarczyłoby niezwykle efektywnego narzędzia do egzekwowania przepisów ochrony gatunkowej. Ekspertyza wykonana przez dobrego specjalistę
jest bardzo dużą pomocą, przede wszystkim dla inwestora, ale również dla organu
wydającego zezwolenie na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej. Ornitolog
może zawczasu, już na etapie planowania działań, poinformować inwestora o stanie
zasiedlenia budynku przez gatunki chronione, obowiązujących przepisach prawnych,
konieczności uzyskania stosownych zezwoleń, jak również zasugerować konkretne
rozwiązania, dopasowane do charakterystyki obiektu budowlanego w sposób pozwalający na minimalizację kosztów. Dla organu wydającego decyzję ekspertyza wykonana przez doświadczonego w zakresie biologii gatunków miejskich ornitologa stanowi
natomiast gwarancję prawidłowej (niezaniżonej) oceny zasiedlenia danego obiektu
przez gatunki chronione.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski

Odpowied
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 13.07.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Pani Senator RP Jadwigi Kazimiery Rotnickiej
w sprawie zagrożenia dla ptaków gnieżdżących się w budynkach (nr BPS-034-536/12),
odpowiadając na pytanie skierowane do Ministra Edukacji Narodowej przedstawiam
następujące wyjaśnienia.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla wszystkich etapów edukacyjnych
określona w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zawiera
wiele zapisów odnoszących się do problematyki „przyrody wokół nas”.
Postawa programowa wychowania przedszkolnego lub podstawa programowa
kształcenia ogólnego to zestawy celów, treści nauczania umiejętności opisanych
w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz
zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania
przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen
szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.
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Oto przykłady zapisów podstawy programowej odnoszące się w sposób bezpośredni
do problematyki różnorodności biologicznej i „przyrody wokół nas” oraz rozpoznawania
przez uczniów podstawowych gatunków roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu.
I. Wychowanie przedszkolne
Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
∙ wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych,
np. na polu, na łące, w lesie;
∙ wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
∙ potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
II. Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej. Uczeń kończący klasę I w zakresie rozumienia i poszanowania
świata roślin i zwierząt:
∙ rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak:
park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),
∙ zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty
i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,
∙ wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy
(w szczególności w kąciku przyrody),
∙ wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez
ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,
∙ zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, wypalanie
łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów
i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę
w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,
∙ zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
∙ wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt.
III. Przyroda – II etap edukacyjny
Ja i moje otoczenie. Uczeń:
∙ podaje przykłady roślin i zwierząt hodowanych przez człowieka, w tym w pracowni przyrodniczej, i wymienia podstawowe zasady opieki nad nimi;
∙ rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny (w tym doniczkowe) zawierające substancje
trujące lub szkodliwe dla człowieka i podaje zasady postępowania z nimi.
Najbliższa okolica. Uczeń:
∙ obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego;
∙ obserwuje i nazywa typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece.
Krajobrazy Polski i Europy. Uczeń:
∙ wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki
narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną występujących w najbliższej okolicy.
IV. Biologia – III etap edukacyjny
Cele kształcenia – wymagania ogólne
Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.
Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy
biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku, przestawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem, wskazuje ewolucyjne źródła
różnorodności biologicznej.
Zalecane doświadczenia i obserwacje. Uczeń:
∙ dokonuje obserwacji w terenie przedstawicieli pospolitych gatunków roślin i zwierząt.
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V. Biologia – IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
Postawa wobec przyrody i środowiska
Uczeń rozumie znaczenie i konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; opisuje postawę i zachowanie człowieka
odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:
∙ opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów;
∙ przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne);
∙ przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle
malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw);
∙ podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji;
∙ podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku;
∙ przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy
ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;
∙ uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, „Natura 2000”.
Agenda 21).
Zalecane ćwiczenia, wycieczki i obserwacje.
Uczeń wykonuje następujące ćwiczenia lub dokonuje obserwacji:
∙ na wycieczce do ogrodu zoologicznego, botanicznego lub muzeum przyrodniczego
zaznajamia się z problematyką ochrony gatunków ginących,
∙ na wycieczce do najbliżej położonego obszaru chronionego zapoznaje się z problematyką ochrony ekosystemów.
VI. Biologia – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
Postawa wobec przyrody i środowiska
Uczeń rozumie znaczenie ochrony przyrody i środowiska oraz zna i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich
istot żywych, środowiska; opisuje postawę i zachowanie człowieka odpowiedzialnie
korzystającego z dóbr przyrody i środowiska, zna prawa zwierząt oraz analizuje swój
stosunek do organizmów żywych i środowiska.
Różnorodność biologiczna Ziemi. Uczeń:
∙ wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową
i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni), podaje przykłady
miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym;
∙ przedstawia wpływ zlodowaceń na rozmieszczenie gatunków (rola ostoi w przetrwaniu gatunków w trakcie zlodowaceń, gatunki reliktowe jako świadectwo
przemian świata żywego); podaje przykłady reliktów;
∙ przedstawia wpływ człowieka na różnorodność biologiczną, podaje przykłady
tego wpływu (zagrożenie gatunków rodzimych, introdukcja gatunków obcych);
∙ uzasadnia konieczność zachowania starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych jako części różnorodności biologicznej;
∙ uzasadnia konieczność stosowania ochrony czynnej dla zachowania wybranych
gatunków i ekosystemów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu
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Odpowied
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 9.07.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Jadwigi Rotnickiej złożone podczas
14. posiedzenia Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Odnosząc się do zapytania dotyczącego kwestii omawiania w ramach aplikacji prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury problematyki ochrony
przyrody oraz ochrony zwierząt, uprzejmie informuję, że programy aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej obejmują prowadzenie zajęć dotyczących tej problematyki.
W ramach aplikacji sędziowskiej są prowadzone zajęcia w wymiarze 5 godzin
z pozakodeksowych przepisów karnych, w tym regulacji zawartych w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm.)
oraz w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2005 r.,
nr 127, poz. 1066 ze zm.). Są to zajęcia oparte na rozwiązywaniu kazusów obejmujących zagadnienia prawa materialnego i procesowego przygotowanych przez wykładowców, a dotyczących tej dziedziny prawa.
Z kolei w ramach aplikacji prokuratorskiej są prowadzone zajęcia typu case method dotyczące przestępstw przeciwko środowisku. Zajęcia te polegają na omówieniu
aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, służąc przyswojeniu różnych metod i zasad wykładni prawa stosowanych przez te sądy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Grzegorz Wałejko
Podsekretarz Stanu

Odpowied
GŁÓWNEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO
Warszawa, 2012.07.10
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 20.06.2012 r., znak: BPS/043-14-538/12 w sprawie oświadczenia złożonego przez senator Jadwigę Rotnicką na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14.06.2012 r., poruszającego problem ochrony ptaków podczas
realizowania inwestycji budowlanych uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.
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Na wstępie pragnę zauważyć, że organy nadzoru budowlanego, korzystając z istniejących w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z późn. zm.) regulacji, posiadają odpowiednie kompetencje do podejmowania działań w przypadku stwierdzenia łamania prawa przez inwestorów prowadzących
roboty budowlane zagrażające ochronie ptaków. Co prawda ustawa – Prawo budowlane nie odnosi się wprost do pojęcia ochrony ptaków, niemniej jednak jej przepisy, operując szerszym terminem ochrony środowiska, uznają tym samym kwestie związane
z ochroną ptaków na budowie za wartości chronione przez organy nadzoru budowlanego. W tym zakresie zmiany legislacyjne nie są konieczne.
Wyjaśniając powyższe informuję, że kwestie związane z ochroną środowiska na
budowie znalazły się m.in. w art. 5 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z ust. 1 pkt 1
lit. d przedmiotowego przepisu ustawy – Prawo budowlane, obiekt budowlany wraz
ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Zaznaczyć należy, że ww. przepis
nakazujący uwzględnianie warunków ochrony środowiska w procesie budowlanym
posiada rangę zasady ogólnej (generalnej). Oznacza to, że jego postanowienia wymagają uwzględnienia przy interpretowaniu innych postanowień ustawy oraz przepisów
wykonawczych. W ten sposób ustawodawca zapewnia zagadnieniom ochrony środowiska na budowie odpowiednie miejsce w hierarchii wartości chronionych przez organy nadzoru budowlanego.
Odnosząc się do czynności, które mogą podejmować organy nadzoru budowlanego w przypadku prowadzenia robót budowlanych zagrażających ochronie ptaków,
wyjaśnić należy, że działania te zostały precyzyjnie określone w art. 50–51 ustawy
– Prawo budowlane. W tym zakresie organy nadzoru budowlanego jak najbardziej
mogą reagować w przypadku naruszeń prawa. Działając na podstawie przytoczonych
przepisów organ nadzoru budowlanego może pojawić się na każdej budowie i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty. Przepis art. 50 ust. 1 pkt 2
ustawy – Prawo budowlane przewiduje, że w przypadku prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska, właściwy organ nadzoru
budowlanego ma obowiązek wstrzymać postanowieniem ich prowadzenie. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych
robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz (zob. art. 50
ust. 3 ustawy – Prawo budowlane). W dalszym ciągu postępowania naprawczego,
w zależności od dokonanych ustaleń, organ nadzoru budowlanego może wydać przed
upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1,
decyzje administracyjne, których celem jest doprowadzenie budowy do stanu zgodności z przepisami. Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, organ może
nakazać zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Organ nadzoru budowlanego może również nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych
do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo w przypadku
istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę – nałożyć, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby
– wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia
wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Na kolejnym etapie postępowania naprawczego po upływie terminu lub na wniosek inwestora organ
nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie nałożonych obowiązków i wydaje decyzję
o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo w przypadku niewykonania obowiązku –
nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego
części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
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Rozważając poruszony przez senator Jadwigę Rotnicką problem ochrony ptaków
na budowie i działań organów nadzoru budowlanego w tym zakresie, należy pamiętać
również o odpowiedzialności zawodowej, jaką przewidują przepisy ustawy – Prawo
budowlane dla podmiotów naruszających regulacje ustawowe. Przepisy art. 22 pkt 1
ustawy – Prawo budowlane wskazują, że za prowadzenie budowy niezgodnie z wymaganiami ochrony środowiska odpowiedzialny jest kierownik budowy, a dbałość o elementy środowiska przyrodniczego podczas budowy stanowi jego podstawowy obowiązek. Za naruszenie swoich obowiązków kierownik budowy odpowiada zawodowo.
Z kolei organy nadzoru budowlanego uprawnione zostały do wszczynania w stosunku
do uczestników procesu budowlanego (kierownika budowy) postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie i przekazywania spraw
do dalszego rozpoznania organom samorządu zawodowego (zob. art. 97 ust. 1 ustawy
– Prawo budowlane). Również należy podkreślić, że w przypadku prowadzenia budowy, która łamałaby w sposób rażący zasady wynikające z art. 5 ustawy – Prawo budowlane, ustawodawca przewiduje w art. 93 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane sankcję karną w postaci kary grzywny nakładanej przez organ nadzoru budowlanego.
Reasumując należy podkreślić, że w obowiązującym stanie prawnym organy nadzoru budowlanego nie potrzebują szerszych kompetencji w zakresie podejmowania
działań w stosunku do inwestorów łamiących, podczas prowadzenia robót budowlanych, przepisy z zakresu ochrony środowiska. Należy pamiętać, że prowadzenie właściwych działań w stosunku do naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska
należy do organów ochrony środowiska, których organy nadzoru budowlanego nie
mogą zastępować.
Zaznaczyć należy, że problematyka ochrony gatunków ptaków podczas prowadzenia robót budowlanych, w tym problem niszczenia siedlisk jerzyka, znane są terenowym organom nadzoru budowlanego. Zagadnienia te były wyjaśniane organom
nadzoru budowlanego niższego szczebla podczas organizowanych przeze mnie narad
szkoleniowych, w trakcie których zapoznano organy terenowe z wyjaśnieniami1) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z lipca 2010 roku. Organy nadzoru budowlanego są zatem odpowiednio przygotowane merytorycznie do podejmowania działań
w przypadkach łamania prawa w poruszonym przez senator Jadwigę Rotnicką zakresie. Również z docierających do mnie informacji wynika, że terenowe organy nadzoru
budowlanego właściwie reagują na zgłaszane nieprawidłowości w terenie. Problematyka ochrony ptaków jest każdorazowo uwzględniania podczas dokonywanych przez
inspektorów nadzoru budowlanego kontroli obowiązkowych przekazywanych do użytkowania obiektów budowlanych. Obecna sytuacja nie wymaga w mojej opinii zmian
przepisów dotyczących kompetencji organów nadzoru budowlanego.
Dodatkowo informuję, że naruszenie przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania robót budowlanych i przeprowadzenie w tym zakresie przez organ nadzoru
budowlanego postępowania naprawczego nie wyklucza zastosowania przez Sąd sankcji karnej wskazanej w art. 90 ustawy – Prawo budowlane. Przepis ten przewiduje, że
wykonywanie robót budowlanych w przypadkach określonych w art. 50 ust. 1 pkt 2,
zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 90
ustawy – Prawo budowlane).
Z wyrazami szacunku
Robert Dziwiński

pismo z dnia 02.07.2010 r., znak: GDOŚ/DOPozgiz-4200/III-272/2484/10/ls/dł oraz pismo
z dnia 07.07.2010 r., znak; RDOŚ-14-WPN-I-MK-6631-161/10.
1)
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Odpowied
PREZESA ZARZĄDU
BANKU
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Warszawa, 12 lipca 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2012 roku znak BPS/043-14-539/12
Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie wyjaśnia, iż zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 1998 r.
Nr 162 poz. 1121, z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008
roku o wspieraniu termomodemizacji i remontów (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1459)
BGK nie posiada uprawnień kontrolnych w zakresie przestrzegania przez Inwestorów
przepisów dotyczących ochrony przyrody.
Bank Gospodarstwa Krajowego, działając w ramach obowiązujących przepisów,
po sprawdzeniu czy nadesłane dokumenty potwierdzają to, iż przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym oraz w terminie wynikającym
z umowy kredytu, ma obowiązek wypłacić premię na rachunek wskazany przez bank
kredytujący.
Mając na uwadze powyższe Bank Gospodarstwa Krajowego uprzejmie informuje,
iż działa zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami ochrony środowiska,
w zakresie przyznanych mu prawem kompetencji.
Z poważaniem
Dariusz Daniluk

Odpowied
PREZESA ZARZĄDU
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Warszawa, 11.07.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Pani Marszałek nr BPS/043-14-540/12 z dnia 20 czerwca
2012 roku poniżej przedstawiam odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oświadczenie złożone przez Panią senator Jadwigę
Rotnicką podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r.
Ochrona przyrody, w tym ochrona ptaków stanowi istotne pole działalności
NFOŚiGW. W związku z tym, oprócz działań służących ratowaniu ptaków w siedli-
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skach naturalnych, NFOŚiGW dokłada starań, by finansowane przez naszą instytucję
działania inwestycyjne nie miały negatywnego wpływu na ptaki gnieżdżące się w budynkach. Od początku 2010 roku we wszystkich organizowanych przez NFOŚiGW
konkursach dotyczących termomodernizacji obowiązuje wymóg, by prace budowlane
prowadzić z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym m.in. z uwzględnieniem potrzeb i biologii nietoperzy, jerzyków oraz
innych gatunków gniazdujących w budynkach. Załącznikiem do Regulaminów konkursów są opracowania pt.: „Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy
jako element prac dociepleniowych” lub „Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody” określające wymagania dotyczące sposobów ochrony ptaków
i nietoperzy. W okresie styczeń 2010 – czerwiec 2012 w rezultacie 4 konkursów przeprowadzonych przez NFOŚiGW w obszarze termomodernizacji budynków, NFOŚiGW
udzielił dofinansowania na realizację 159 zadań w pełni spełniających wymagania
ochrony przyrody, których wartość kosztorysowa wynosi 1 017 mln zł.
Jednocześnie miło mi poinformować Panią Senator, że w bieżącym roku spodziewamy się wyprowadzenia 9 piskląt jerzyków przez trzy pary gnieżdżące się w budkach
zainstalowanych na budynkach NFOŚiGW.
Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Jan Rączka
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim zaniepokojeniem przyjęłam informację o planowanej likwidacji
kilkuset posterunków Policji w małych miejscowościach. Sprawa ta dotyczy
również miejscowości z mojego okręgu wyborczego na terenie powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i leżajskiego. Plany likwidacji
posterunków Policji budzą ogromny sprzeciw społeczności lokalnych oraz
władz samorządowych, które ze swej strony deklarują wsparcie finansowe
dla posterunków działających na ich terytoriach.
Wyrażając swój zdecydowany sprzeciw wobec zamiaru likwidacji małych posterunków Policji, przedstawiam Panu Ministrowi, na przykładzie
gminy Krzeszów, na terenie której został przewidziany do likwidacji bardzo
dobrze funkcjonujący posterunek Policji, ważne argumenty przemawiające
za zaniechaniem tych planów.
Głębokie zaniepokojenie wśród mieszkańców gminy Krzeszów wzbudziły informacje o zamiarze reorganizacji Policji na terenie powiatu niżańskiego,
której jednym z elementów ma być likwidacja posterunku Policji w Krzeszowie. Policja jest formacją, która ma służyć społeczeństwu. Przeznaczona jest
do ochrony mienia, ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Służyć społeczeństwu można tylko dzięki współdziałaniu ze
społecznością lokalną na rzecz ograniczenia zagrożeń. Częste działania prewencyjne miejscowej policji przynoszą bardzo dobry skutek – zmniejszają
lokalne zagrożenia. Likwidacja posterunku w znacznym stopniu wpłynie na
to, że zmniejszy się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Położenie gminy Krzeszów powoduje, że czas dojazdu policji z ościennych placówek na miejsce interwencji w naszej gminie drastycznie się wydłuży. Potwierdzeniem tego jest fakt, że dyrekcja szpitala w Nisku utworzyła
w Krzeszowie punkt postoju dla karetki pogotowia, aby skrócić czas przyjazdu do chorych.
Brak posterunku przyczyni się także do tego, że nie będzie funkcjonariuszy posiadających pełne rozpoznanie osobowo-terenowe, co zwiększy zagrożenie patologiami społecznymi takimi jak alkoholizm, narkomania czy prostytucja. Przez teren gminy Krzeszów przebiega droga wojewódzka nr 864.
Z racji nasilonego ruchu drogowego wzrasta zagrożenie przestępstwami
i wykroczeniami.
Gmina Krzeszów inwestuje corocznie duże pieniądze w rozwój turystyki.
W okresie zimowym działa tutaj stok narciarski licznie odwiedzany przez
mieszkańców województwa podkarpackiego, jak i województw sąsiednich.
Od wiosny do jesieni czynna jest baza sportowo-turystyczna z wypożyczalnią kajaków, rowerów i innego sprzętu sportowego. Cały rok w Krzeszowie
czynna jest dyskoteka, na której bawi się co weekend około tysiąca młodych osób. Stała obecność policjantów na terenie gminy Krzeszów pozwoli
na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na obecnym, dobrym poziomie.
Uważam, że czynnikiem decydującym o likwidacji posterunku w Krzeszowie i posterunków w innych gminach powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i leżajskiego nie może być aspekt finansowy.
Należy podkreślić, że budynek, w którym mieści się posterunek, stanowi
mienie komunalne gminy Krzeszów. W roku ubiegłym przeszedł on generalny remont – wykonano ocieplenie ścian, wymieniono pokrycie dachowe,
stolarkę okienną, wymieniona została także instalacja elektryczna i centralne ogrzewanie wraz z piecem gazowym. Koszt utrzymania posterunku nie
jest wielki, wynosi miesięcznie przeciętnie około 700 zł (energia elektryczna
i ogrzewanie). Policja zwolniona jest z czynszu za wynajem budynku, co też
nie jest bez znaczenia.
Gmina w miarę swoich możliwości oraz potrzeb funkcjonariuszy zatrudnionych w Krzeszowie służy pomocą w zakresie zaopatrzenia w sprzęt biurowy, taki jak na przykład drukarki, komputery, czy materiały eksploatacyjne.
Ze środków samorządowych zostały zakupione meble biurowe na wyposażenie posterunku. Corocznie, kwotą około kilku tysięcy złotych, dofinanso-
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wywany jest zakup paliwa do miejscowego radiowozu. Przed kilkoma laty,
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzeszów, kwotą w wysokości 30 tysięcy zł
został dofinansowany zakup radiowozu. Istnieje możliwość zmniejszenia
obciążenia finansowego KWP w Rzeszowie o koszy utrzymania miejscowej
placówki. Gmina jest gotowa partycypować w części kosztów eksploatacyjnych budynku.
Jestem przekonana, że niewielkie i wyłącznie doraźne oszczędności finansowe uzyskane z likwidacji małych posterunków Policji będą skutkować
znacznie większymi kosztami społecznymi, które ponosić będą musieli obywatele.
Mam nadzieję, że przedstawione na przykładzie gminy Krzeszów argumenty wpłyną na zmianę decyzji dotyczącej planów likwidacji posterunków
Policji na terenie powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego
i leżajskiego dla dobra mieszkańców.
Janina Sagatowska


Odpowied
Warszawa, 20 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca 2012 roku (sygn. BPS/043-14-541/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Panią Janinę Sagatowską podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 roku w sprawie
planowanej likwidacji kilkuset posterunków Policji w małych miejscowościach, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Pragnę podkreślić, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ani Komenda Główna
Policji, nie planują systemowej likwidacji wszystkich posterunków Policji. Jednym
z priorytetów działań Policji jest natomiast udoskonalenie i racjonalizacja jej struktur.
Przebiegający nieprzerwanie w ostatnich latach proces zmian umożliwił przekazanie
do jednostek terenowych Policji, mających bezpośrednio styczność z obywatelami,
przeszło 800 etatów. Zmiany etatowe objęły swoim zasięgiem Komendę Główną Policji,
szkoły Policji, komendy wojewódzkie Policji i oddziały prewencji Policji.
W Komendzie Głównej Policji od 2009 roku zlikwidowano 55 komórek organizacyjnych (wydziałów, sekcji). Likwidacji uległo 75 stanowisk kierowniczych (m.in. 6 zastępców dyrektora biura, 10 naczelników wydziału, 11 zastępców naczelnika wydziału, 46 kierowników sekcji). Uwolnione etaty zostały przekazane do Komendy Stołecznej oraz komend powiatowych województwa mazowieckiego i innych jednostek Policji
w całym kraju, w celu wsparcia policjantów na podstawowych stanowiskach.
Zmiany w strukturach Policji, przeprowadzone od stycznia 2009 roku do maja
2010 roku, pozwoliły na przekazanie do Komendy Stołecznej Policji i jednostek wykonawczych 274 etatów policyjnych. Zmniejszono także liczbę stanowisk w komendach
wojewódzkich, z których wyłączono 654 etaty i przekazano komendom powiatowym
oraz komisariatom.
W komendach rejonowych, powiatowych i miejskich zwiększono liczbę stanowisk
wykonawczych, przypadających na jedno stanowisko kierownicze, co pozwoliło na
bezpośrednie wzmocnienie służby prewencyjnej np. poprzez zwiększenie liczby funkcjonariuszy liniowych.
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Ponadto, modyfikacja struktur szkół Policji pozwoliła na przekazanie do jednostek podstawowych 337 etatów policyjnych oraz 226 cywilnych. Zmiany, poprzedzone szczegółowym audytem wewnętrznym, objęły także oddziały prewencji i jednostki
szczebla podstawowego.
W wyniku zmian wzmocniono oddziały prewencji Policji (OPP) stacjonujące w największych aglomeracjach miejskich (Poznań, Kraków, Warszawa), zmniejszając liczebność OPP w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie. Łączny stan etatowy OPP wzrósł
z 6.466 w 2009 roku do 6.587 w 2011 roku.
Obecnie reorganizacji podlegają podstawowe jednostki i komórki organizacyjne
Policji, w szczególności komisariaty i posterunki.
Należy wskazać, że posterunek Policji nie jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką, lecz komórką organizacyjną wchodzącą w skład komendy powiatowej /miejskiej/
rejonowej albo komisariatu Policji i działa na identycznych zasadach, jak pozostałe
komórki powyższych jednostek (np. komórka prewencji, ruchu drogowego, kryminalna), mimo że usytuowany jest poza siedzibą macierzystej jednostki. Wszelkie zmiany w sieci posterunków są jedynie wewnętrznymi przekształceniami organizacyjnymi
w ramach danej jednostki, nie skutkują zatem ani uszczupleniem liczby jednostek
Policji ani wyeliminowaniem obecności policjantów na obszarze pozostającym we właściwości danego komendanta Policji.
Posterunki nie tworzą trzonu struktury organizacyjnej Policji, lecz jedynie stanowią jej niewielką część. Liczba policjantów pełniących w nich służbę nie przekracza
5 000, nie odpowiada więc nawet 5% stanu etatowego całej formacji. Podstawą systemu zapewniania bezpieczeństwa nie są więc posterunki, lecz jednostki Policji średniego szczebla jak komendy powiatowe/miejskie oraz komisariaty.
Funkcjonowanie jednostek Policji o najniższym stanie etatowym wiąże się z wieloma problemami organizacyjnymi i finansowymi. Najmniejsze posterunki nie mogą
zapewnić całodobowej obsługi obywateli, nie są także w stanie zorganizować całodobowej służby patrolowej, nawet w postaci pojedynczego patrolu dwuosobowego, co ma
bezpośredni wpływ na czas reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu.
Funkcjonariusze pełniący służbę w tych jednostkach z reguły zajmują się wyłącznie obsługą najprostszych zdarzeń i zazwyczaj są w stanie załatwić jedynie część
z tych spraw. W wielu przypadkach z powodu braku w posterunku wystarczającej
liczby policjantów pełniących służbę, interwencje przeprowadzane są przez policjantów z najbliższej komendy powiatowej bądź komisariatu. Ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia, a także odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, bardziej skomplikowane działania z zasady wymagają zaangażowania się jednostki Policji
wyższego szczebla.
Środki lokomocji, użytkowany sprzęt, a także same lokale, w których znajdują się
posterunki są znacznie mniej efektywnie wykorzystywane niż w komendach powiatowych/miejskich lub komisariatach. Dodatkowo, niezbędna infrastruktura związana
m.in. z zapewnieniem łączności teleinformatycznej, w tym przy wykorzystaniu technologii światłowodowej, pochłania znaczne środki finansowe, które nie są rekompensowane skutecznością działania posterunków. Powstające z tego tytułu nadmierne
koszty ponosi Policja.
Należy wyjaśnić, że właściwe zorganizowanie jednostek Policji, w tym utworzenie
odpowiedniej struktury organizacyjno-etatowej, pozostaje w kompetencji komendantów powiatowych/miejskich Policji, którzy zobowiązani są do przestrzegania
przepisów zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września
2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135
z późn. zm.).
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmian organizacyjnych Policja kieruje się
wymogami sprawności działania formacji w spełnianiu jej ustawowych zadań, skutecznością wykonywania nadzoru nad ich realizacją, uwzględniając przy tym ich specjalizację i możliwości finansowe. Przekształcenie sieci posterunków dokonywane jest
na podstawie analiz zagrożenia przestępczością, optymalnego zarządzania zasobami
ludzkimi, czasu reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu oraz ponoszonych kosztów
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funkcjonowania Policji na danym terenie. Jednostki Policji systematycznie analizują
stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, i to właśnie w oparciu o wyniki tychże
prac podejmowane są decyzje o przeprowadzeniu przedmiotowych zmian organizacyjnych w Policji.
W trakcie analizy planowanych zmian organizacyjnych brane są pod uwagę przede
wszystkim oczekiwania obywateli wobec Policji. Wyniki V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI (przeprowadzonej w styczniu 2012 roku) wskazują, że obecnie
dla obywateli najważniejsza jest możliwość szybkiego połączenia z dyżurującym policjantem oraz niezwłoczne przybycie wzywanego patrolu na miejsce zdarzenia. Ewoluujące potrzeby społeczeństwa wobec służb porządku publicznego, przy jednoczesnym
postępującym rozwoju technologii oznaczają, że Policja stale musi dostosowywać swoją strukturę organizacyjną do stawianych wymagań przy uwzględnieniu możliwości
korzystania z pojawiających się ułatwień technicznych. Zmiany powinny być przeprowadzane tak, by formacja mogła spełniać oczekiwania społeczeństwa, a jednocześnie
działać sprawnie i skutecznie.
Dodatkowo, charakter zadań wypełnianych przez Policję wymaga dynamicznego
reagowania na zachodzące zdarzenia. Funkcjonariusze nie powinni więc oczekiwać
w jednostce na ewentualne zgłoszenia mieszkańców z prośbą o interwencję, lecz być
stale obecnymi w nadzorowanym przez siebie terenie. Gwarancji bezpieczeństwa nie
stanowi sam budynek oznaczony jako siedziba Policji, lecz stała obecność na służbie
jak największej liczby zmechanizowanych patroli.
Każda z planowanych zmian dotyczących posterunków polegać będzie bądź na
włączaniu ich do komend powiatowych/miejskich, bądź na połączeniu kilku w jeden
silniejszy kadrowo posterunek lub w komisariat policji. W zdecydowanej większości
przekształceniom podlegać będą najmniejsze posterunki liczące 5–6 funkcjonariuszy.
Jednostki wzmacniane w wyniku reorganizacji będą w stanie zapewnić całodobowy
system pełnienia służby przez patrole i dyżurnych. Ponadto, zwiększy się liczba patroli
pełniących codziennie służbę, co bezpośrednio wpłynie na poczucie bezpieczeństwa
lokalnej społeczności. Skróceniu ulegnie również czas reakcji na zgłaszane zdarzenia.
Ponadto, nastąpi zwiększenie efektywności alokowanych przez Policję środków.
Ewentualne przekształcenia oznaczać będą jedynie przeniesienie policjantów w ramach wewnętrznych struktur jednostek Policji, nie wiążą się natomiast z redukcją
etatów. Funkcjonariusze z posterunków podlegających reorganizacji zostaną włączeni
do macierzystych jednostek Policji (komend powiatowych/miejskich, komisariatów
Policji), z przeznaczeniem do zabezpieczenia obszarów nadzorowanych dotychczas
w ramach posterunku. Policjanci ci nie znikną zatem z danego obszaru, ale nadal
będą służyć zapewnieniu bezpieczeństwa na tym terenie. Nastąpi jedynie ich alokacja
w celu skuteczniejszego wypełniania ustawowych obowiązków Policji. Reorganizacja
stworzy możliwość efektywniejszego zastąpienia policjanta nieobecnego w służbie, co
w uwarunkowaniach posterunku jest bardzo utrudnione. Stała lub częstsza obecność
policjantów na terenie powiatów stanowi cel działań podejmowanych obecnie przez
komendantów.
Proces reorganizacji posterunków Policji spotyka się również z przychylnymi opiniami ze strony ekspertów. W dniu 4 lipca 2012 roku w Komendzie Głównej Policji
odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji złożonej ze
specjalistów i przedstawicieli środowiska naukowego1. Jeden z punktów debaty poświęcony był reorganizacji struktury posterunków Policji. Uczestnicy spotkania pozytywnie wypowiedzieli się o potrzebie zmian, które zapewnią zwiększenie mobilności
Policji i wpłyną na poprawę organizacji pracy.
Podkreślić należy, że Policja posiada pełną świadomość wysokości wsparcia finansowego, jakiego samorządy lokalne udzielały posterunkom Policji. Również z tego
powodu decyzje o przeprowadzeniu zmian w lokalnych strukturach Policji związanych
W skład Rady wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii
Technicznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Wyższej
Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
1
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z reorganizacją posterunków każdorazowo konsultowane będą z władzami samorządowymi. O planowanych zmianach organizacyjnych i podjętych w tym zakresie decyzjach komendanci wojewódzcy powiadamiać będą Komendanta Głównego Policji, za
którego pośrednictwem o powyższych zmianach informowany będzie Minister Spraw
Wewnętrznych.
W dniu 11 lipca 2012 roku w Komendzie Głównej Policji zorganizowana została
telekonferencja w celu przedstawienia aktualnych informacji dotyczących postępującego procesu reorganizacji lokalnych struktur Policji. Przewodziłem przeprowadzonej
dyskusji. Wzięli w niej udział Komendant Główny, przedstawiciele KGP oraz członkowie kierownictwa 17 Komend Wojewódzkich (Stołecznej). Reprezentanci wszystkich
garnizonów przedstawili aktualny stan struktury organizacyjnej Policji w ich województwach, a także ewentualne plany w zakresie jej reorganizacji w najbliższym czasie.
Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, każdorazowo plany dotyczące reorganizacji były
poprzedzone pogłębionymi analizami, które wskazywały na konieczność i celowość
podjęcia tych działań. Każdy z komendantów zapewnił ponadto, że w sprawie decyzji
podejmowanych przez podległych mu komendantów powiatowych i miejskich były, są
lub będą prowadzone rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych. Dodatkowo
przedstawiciele Komend Wojewódzkich zadeklarowali, że przeprowadzana reorganizacja nie będzie skutkować zwalnianiem funkcjonariuszy i wszyscy obecnie zatrudnieni
policjanci otrzymają propozycję dalszej służby w macierzystych jednostkach.
Ponadto informuję, że w województwie podkarpackim planowana jest reorganizacja
38 posterunków Policji, tj.: Jasienica Rosielna, Jodłowa, Laszki, Krempna, Dębowiec,
Nowy Żmigród, Cmolas, Dzikowiec, Niwiska, Korczyna, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Bratkówka, Kuryłówka, Oleszyce, Markowa, Rakszawa, Białobrzegi, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Radomyśl Wielki, Jarocin, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad
Sanem, Fredropol, Krasiczyn, Żurawica, Iwierzyce, Świlcza, Krasne, Błażowa, Dynów,
Bukowsko, gminy Sanok i Tyrawa Wołoska, Wiśniowa – Frysztak, Niebylec – Czudec,
Grębów. Natomiast w miejsce przekształcanych komórek organizacyjnych planowane
jest utworzenie komisariatów Policji: Oleszyce, Tuszów Narodowy, Radomyśl Wielki,
Rudnik nad Sanem, Żurawica, Dynów i połączenie posterunków Wiśniowa – Frysztak,
Niebylec – Czudec.
Podsumowując należy stwierdzić, iż zaplanowane zmiany w strukturze jednostek Policji z pewnością przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania tych jednostek, a tym
samym wpłyną znacząco na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wzmocnienie komend powiatowych/miejskich oraz komisariatów kosztem nieefektywnych posterunków, a także przekształcenie części posterunków w komisariaty
Policji, ma na celu wyłącznie zwiększenie potencjału Policji do jeszcze lepszej dbałości
o bezpieczeństwo społeczności lokalnych i jest efektem pogłębionych analiz w tym
zakresie. Działania podejmowane obecnie przez Policję mają służyć poprawie jakości
pracy Policji oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Michał Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Witolda Sitarza
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Rzymski geograf Ptolemeusz na swej mapie z II w. n.e. w części przedstawiającej tereny obecnie należące do Polski umieścił jedynie dwie miejscowości:
Calisia i Truso. Mimo różnicy zdań wśród uczonych, Calisia dość powszechnie utożsamiana jest z Kaliszem, zaś prawdopodobne ruiny Truso odkopano
w okolicach Elbląga. Kontakty handlowe Kalisza ze starożytnym Rzymem
potwierdzają znalezione artefakty (m.in. rzymski miecz z wybitym imieniem
płatnerza, fragmenty wyrobów z bursztynu itp.). Nikt nie zaprzecza istnieniu
szlaku bursztynowego prowadzącego nad Bałtyk. Miasto Kalisz obchodziło
osiemnastoipółwiecze swego istnienia jako tak nazwanej miejscowości.
Przejrzałem kilka podręczników do nauki historii w gimnazjum oraz
szkołach ponadgimnazjalnych i stwierdziłem, że brakuje w nich informacji
o tym, że Kalisz i Truso leżały na szlaku bursztynowym, nawet jeśli niekiedy
wspomina się o samym szlaku. Uważam, że warto byłoby taką informację
młodzieży przekazywać, tym bardziej że na wielu mapach historycznych
starożytnej Europy w ogólnej pustce terenów wschodnich był zaznaczany jedynie Kalisz. Jako senator z Kalisza czuję się zobowiązany zasygnalizować
to Pani Minister, gdyż podręczniki otrzymują oficjalne dopuszczenie ministerstwa do użytkowania w szkołach.
Pozwolę sobie zauważyć także, że w świetle badań profesora Henryka
Samsonowicza oraz profesora Andrzeja Buko rola Kalisza w okresie powstawania państwa polskiego nie powinna być pomijana. Wskazują oni, że ówczesny gród kaliski winien być uznawany za ośrodek podobny do Gniezna,
Giecza, Ostrowa Lednickiego, Lądu, Poznania i wymieniany wespół z nimi
oraz zaznaczany na mapach zamieszczanych w podręcznikach.
Szanowna Pani Minister, myślę, że skoro Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuszcza podręczniki do obrotu i użytkowania, ma również możliwość
wpływania na ich merytoryczną zawartość. Dlatego zwracam się z prośbą
o poszerzenie zawartości przyszłych podręczników o treści dotyczące roli Kalisza w starożytności i średniowieczu. Jeśli chodzi o późniejsze losy Kalisza,
to warte uwzględnienia są choćby informacje o jego tragicznym zburzeniu
na początku I wojny światowej, uwiecznionym w książce Marii Dąbrowskiej
„Noce i dnie” oraz w późniejszym filmie. Czy Pani Minister podzieli te poglądy
i zechce podjąć stosowne działania?
Z poważaniem
Witold Sitarz


Odpowied
Warszawa, 17.07.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Pana Senatora RP Witolda Jana Sitarza w sprawie
poszerzenia zawartości przyszłych podręczników o treści dotyczące Kalisza (nr BPS-043-14-542/12), przedstawiam następujące wyjaśnienia ujęte w dwóch płaszczyznach: formalnoprawnej i merytoryczno-dydaktycznej.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89 poz. 730)
określa szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym
etapie edukacyjnym, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego może być dopuszczony do użytku szkolnego jeżeli jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej.
Warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika przeznaczonego do
kształcenia ogólnego do jednego przedmiotu jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii
sporządzonych przez rzeczoznawców – dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych, zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej oraz jednej opinii językowej, zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym. Opinie dotyczące podręczników
przeznaczonych do kształcenia ogólnego sporządzają rzeczoznawcy wpisani na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania listę rzeczoznawców
do spraw podręczników.
W obowiązującym stanie prawnym, w procesie dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników Minister Edukacji Narodowej nie może w sposób bezpośredni wpływać
na ich treść, sugerując autorom lub wydawcom zamieszczanie w nich konkretnych
treści. Wymagany zakres treści, które mogą być umieszczone w podręczniku determinuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4 poz. 17).
Ponadto to samo rozporządzenie na nowo definiuje cele edukacji historycznej.
Głównym celem nauczania historii powinno być kształtowanie u uczniów myślenia
historycznego, a główny nacisk położony jest na rozwijanie w ramach edukacji historycznej kompetencji pozwalających uczniom na twórczy i aktywny udział w procesie
poznawania przeszłości. Szczegółowy materiał nauczania powinien stwarzać szanse
do wyszukiwania i rozpoznawania związków między tym, co minione, a tym, co współczesne. Dążenie to wynika z przeświadczenia, ze nauczanie tego przedmiotu obciążone jest wciąż utartą tradycją dydaktyczną, która preferuje uczenie wiadomości, czyli
wiedzy encyklopedycznej, odsuwając na plan dalszy kształcenie umiejętności ich zestawiania i analizowania.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszę Pana Prezesa Rady Ministrów o informację na temat podjętej
przez Ministerstwo Skarbu Państwa czwartej już próby sprzedaży akcji Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „Prema” w Kielcach.
Dlaczego mimo zakończonych fiaskiem, podejmowanych od 2003 r., poprzednich trzech prób prywatyzacji resort chce sprzedać w prywatne ręce
tego największego na polskim rynku producenta pneumatyki siłowej i sterującej, dającego zatrudnienie ponad stu osiemdziesięciu pracownikom? Trzy
nieudane próby powinny zastanowić Ministerstwo Skarbu Państwa i odwieść skutecznie od pomysłu sprzedaży.
Dlaczego ministerstwo nie bierze pod uwagę faktu, że spółka osiąga zyski, jest w dobrej kondycji finansowej, podejmowane są próby restrukturyzacji, kupowane są nowe maszyny? Wszystko to wpływa na rozwój, wzrost
konkurencyjności i pozyskiwanie nowych klientów.
Dlaczego fakt ujęcia spółki w planach prywatyzacyjnych i dążenie do
uzyskania jednorazowego przychodu dla budżetu państwa ze sprzedaży
są dla ministerstwa jedynym i wystarczającym argumentem za pozbyciem
się tego zakładu, tak istotnego dla społeczności lokalnej i kieleckiego rynku pracy? Tłumaczenie, że Ministerstwo Skarbu Państwa troszczy się w ten
sposób o dalszy prężny rozwój spółki, jak również bezpieczeństwo socjalne
zatrudnionych w niej pracowników, nie wytrzymuje próby czasu i konfrontacji z jakże bolesnymi dla województwa świętokrzyskiego przykładami poprzednich prywatyzacji.
Dlaczego nie uwzględnia się niepokojów społecznych związanych z niedawną karygodną i skandaliczną prywatyzacją Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, która zaledwie w ciągu roku doprowadziła do upadłości
wielki, samowystarczalny i rozwijający się zakład?
Jakie w tym przypadku mechanizmy zamierza wprowadzić resort, żeby
uchronić Centrum Produkcyjne Pneumatyki „Prema” przed wrogim, doprowadzającym do upadku, przejęciem przez inwestora o miernej lub niejasnej
kondycji finansowej lub zupełnie niezwiązanego z tą specjalistyczną branżą?
Krzysztof Słoń

Odpowied
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 5.07.2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2012 roku (nr BPS-043-14-543/12) dotyczące oświadczenia pana Senatora Krzysztofa Słonia w sprawie prywatyzacji Centrum
Produkcji Pneumatyki PREMA SA w Kielcach, przekazuję następujące informacje.
W dniu 05 czerwca 2012 roku zostało ogłoszone publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego przez Skarb Państwa pakietu akcji Centrum
Produkcji Pneumatyki PREMA SA w Kielcach. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 12 lipca 2012 r.
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Podjęcie kolejnej próby prywatyzacji Spółki jest realizacją programu rządowego,
zakładającego dokonanie szerokich przekształceń własnościowych we wszystkich gałęziach gospodarki polskiej. Zmiana struktury właścicielskiej spółek Skarbu Państwa
poprzez prywatyzację, jest szansą na utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz poprawę konkurencyjności całej polskiej gospodarki.
Centrum Produkcji Pneumatyki PREMA SA w Kielcach jest jedną z tych spółek,
które znajdują się w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej i mogą stanowić atrakcyjną ofertę rynkową. Spółka wprowadza w życie program restrukturyzacji oraz posiada znaczne zasoby środków finansowych, pozwalające na dokonanie niezbędnych
inwestycji rozwojowych. Ministerstwo Skarbu Państwa, realizując wytyczne programu
prywatyzacji, zamierza więc, zgodnie z interesem Skarbu Państwa, uzyskać ze sprzedaży akcji Spółki satysfakcjonujące przychody dla budżetu Państwa. Jednocześnie,
doceniając wagę Spółki dla społeczności lokalnej, będziemy podejmować działania
prywatyzacyjne uwzględniając również potrzebę zapewnienia Spółce dalszego rozwoju
oraz mając na uwadze bezpieczeństwo socjalne zatrudnionych w niej pracowników.
Dotychczas realizowana strategia zakłada prywatyzację Spółki w trybie negocjacji
podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Tryb ten umożliwia zawarcie w treści umowy prywatyzacyjnej wynegocjowanych z potencjalnym inwestorem zobowiązań pozacenowych, w tym m.in. dotyczących: kontynuowania działalności statutowej Spółki, zakazu likwidowania Spółki, zakazu zbywania całości lub części majątku
Spółki, w wyniku czego byłaby ona pozbawiona możliwości prowadzenia podstawowej
działalności, zakazu obniżania kapitału zakładowego czy ograniczeń w dysponowaniu
majątkiem spółki oraz przenoszeniu prawa własności jej akcji. Powyższe regulacje
mają na celu ograniczenie ryzyka ewentualnej likwidacji Spółki przez inwestora i Ministerstwo zamierza dołożyć należytej staranności, aby tego typu zobowiązania znalazły się w treści umowy prywatyzacyjnej.
Jednocześnie mając świadomość niepokojów społecznych wśród pracowników
Spółki, które nasilały się przy każdej poprzedniej próbie jej prywatyzacji, chciałbym
zapewnić, że Ministerstwo dołoży starań, aby wybrać możliwie najlepszego inwestora
oraz umożliwić mu negocjację warunków pakietu socjalnego bezpośrednio z reprezentacją pracowników CPP PREMA SA.
Mam nadzieję, że poprzez wybór wiarygodnego Inwestora i odpowiednie regulacje umowy prywatyzacyjnej oraz racjonalne warunki pakietu socjalnego, ustalanego
przez inwestora z przedstawicielami załogi, uda się skutecznie zagwarantować dalsze
istnienie i rozwój Centrum Produkcji Pneumatyki PREMA SA w Kielcach, jak również
zabezpieczyć w ten sposób miejsca pracy dla mieszkańców Kielc i okolic.
Z poważaniem
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Wracamy do bulwersującej sprawy rolników, plantatorów ogórków,
którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości
ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli
w 2010 roku. Rolnicy uprawiający ogrody metodą hurtową zostali błędnie
poinformowani o tym, że nie mogą ubiegać się o odszkodowania. Była to
informacja nieprawdziwa, gdyż w rzeczywistości mogli ubiegać się o te odszkodowania.
Pragniemy zapytać Pana Ministra Rolnictwa, czy podjął jakieś działania
zmierzające do naprawy skutków tego błędu i wypłacenia rolnikom należnych im odszkodowań w tej sprawie, a jeśli tak, to jakie.
Ponadto pragniemy zapytać, czy Pan Minister bądź polski rząd otrzymali
w tej sprawie jakieś oceny czy sugestie ze strony Komisji Europejskiej – wiemy, że sprawa była badana. Prosimy o informacje, czy jest jakaś korespondencja Pana Ministra i Komisji w tej sprawie. Jeśli tak, to chcielibyśmy się
z nią zapoznać.
Wiemy również, że sprawa ta była badana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Pana Prezesa chcielibyśmy zapytać o to, czy znane są już wyniki tej
kontroli, a jeśli nie, to kiedy można ich oczekiwać.
Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi chcielibyśmy dodatkowo zapytać o kwestie wydawania certyfikatów rolnikom, bowiem docierają do nas
informacje o tym, że w innych krajach członkowskich, na przykład w Danii,
rolnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z wydaniem certyfikatów.
Czy zdaniem Pana Ministra fakt, iż jedni rolnicy w UE ponoszą koszty certyfikowania swoich produktów, a inni nie, nie jest przejawem nierównej konkurencji rolników na wspólnym rynku? I czy to, że niektóre kraje członkowskie wspierają finansowo wydawanie takich certyfikatów, nie jest zakazaną
przez Wspólnotę formą dodatkowej pomocy publicznej dla rolnictwa?
Z poważaniem
Krzysztof Słoń
Grzegorz Wojciechowski

Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2012.07.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Marszałka Senatu RP (znak: BPS/043-14-544/12) z dnia
20 czerwca br. dotyczące wspólnego oświadczenia Panów Senatorów Krzysztofa Słonia
oraz Grzegorza Wojciechowskiego złożonego na 14. posiedzeniu Senatu RP w dniu
14 czerwca 2012 r., przekazuję następujące wyjaśnienia.
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W dniu 13 stycznia 2012 r. wpłynęło do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pismo Komisji Europejskiej, w którym Komisja poinformowała polskie władze, że
otrzymała skargi od polskich rolników dotyczących przypadków domniemanego naruszania przez pracowników Agencji Rynku Rolnego przepisów rozporządzenia (UE)
nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne
środki wspierania sektora owoców i warzyw. W piśmie tym Komisja przedstawiła stanowisko skarżących, którzy poinformowali o nieprawidłowościach, jakie rzekomo miały
miejsce w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego w Kielcach podczas udzielania
informacji nt. możliwości uzyskania nadzwyczajnego wsparcia na podstawie ww. przepisów UE oraz odpowiednich przepisów krajowych. Informacje, o których mowa miały
zawierać nieprawdziwe stwierdzenie, że wsparcie jest przyznawane wyłącznie producentom uprawiającym ogórki w tunelach foliowych i szklarniach, natomiast wyłączono ze wsparcia producentów ogórków gruntowych. Zdaniem Komisji, zgodnie z art. 1
rozporządzenia (UE) nr 585/2011 wszystkie ogórki objęte kodem CN 07070005 i przeznaczone do spożycia jako produkty świeże są objęte wsparciem UE i nie można na
podstawie tego artykułu wyłączyć żadnego rodzaju ogórków spełniających te warunki.
Komisja zwróciła się do władz polskich o stosowne wyjaśnienia.
W dniu 21 marca 2012 r. w piśmie adresowanym do Komisji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do zarzutów skarżących nie zgadzając się z nimi oraz
informując, że komunikaty przekazywane przez pracowników Agencji Rynku Rolnego
były prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami. Świadczy o tym choćby fakt,
że wnioski składane przez producentów, którzy prowadzili produkcję ogórków w gruncie były przyjmowane przez pracowników Agencji Rynku Rolnego, a wsparcie z tego
tytułu wypłacone w określonych przepisami UE terminach.
Jednocześnie, w związku ze skargami zgłoszonymi przez producentów do MRiRW,
które podważały prawidłowość przeprowadzonej akcji informacyjnej, w szczególności
w województwie świętokrzyskim, została przeprowadzona kontrola w centrali Agencji
Rynku Rolnego oraz w jej oddziale terenowym w Kielcach. W jej wyniku stwierdzono,
że podjęte przez Agencję działania informacyjne cechowały się jednolitością informacji i wynikały z regulacji prawnych zawartych w rozporządzeniu (UE) nr 585/2011
oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez
Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw. Publikowane informacje nie
ograniczały możliwości ubiegania się o wsparcie wyłącznie do produktów pochodzących z upraw pod osłonami. W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków nieprawidłowego (niezgodnego z obowiązującymi przepisami) informowania przez Agencję
Rynku Rolnego o możliwościach korzystania z nadzwyczajnych środków wspierania
sektora owoców i warzyw.
Ponadto w oświadczeniu Panów Senatorów, wśród pytań adresowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się kwestia certyfikatów wydawanych rolnikom. Niestety w pytaniu tym nie wyjaśniono precyzyjnie jakich certyfikatów dotyczą
wątpliwości, zatem nie można odnieść się do tej kwestii.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Bogdan Dombrowski
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Odpowied
PREZESA NAJWYŻSZEJ
IZBY KONTROLI
Warszawa, 20 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
zgodnie z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu RP przesyłam Panu Marszałkowi odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu złożonym przez Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu
14 czerwca 2012 roku.
Sprawy poruszone w oświadczeniu Panów Senatorów są badane w ramach trwającej obecnie kontroli doraźnej pn. „Realizacja programu wsparcia producentów warzyw
w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC w 2011 roku”.
Zakończenie kontroli przewidywane jest we wrześniu bieżącego roku. Niezwłocznie
po zakończeniu czynności kontrolnych i procedur z nią związanych – informacja o jej
wynikach i ustaleniach zostanie przesłana do Marszałka Senatu RP.
Z wyrazami szacunku
Jacek Jezierski
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Ministrze!
Dziękuję za odpowiedź, której Pan Prokurator Generalny udzielił na moje
oświadczenie senatorskie z dnia 12 kwietnia 2012 r., dotyczące przebiegu
śledztwa prokuratury w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Z tej odpowiedzi
wynika między innymi, że w ramach śledztwa przeprowadzone zostały dowody z oględzin wraku samolotu, że prowadzone były ekspertyzy dotyczące
tego wraku, a także dokonywane były oględziny drzew znajdujących się na
trasie podejścia do lotniska w Smoleńsku.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny rozważył podanie do publicznej
wiadomości wyników tych oględzin i ekspertyz. Jest to celowe wobec coraz
większych wątpliwości i podejrzeń co do okoliczności katastrofy i sposobu
jej wyjaśnienia. Z drugiej strony nie wydaje się, aby ujawnienie tego rodzaju
dowodów w jakikolwiek sposób przeszkodziło w dalszym przebiegu śledztwa. Opinia publiczna w Polsce powinna się dowiedzieć, kto konkretnie przeprowadzał na rzecz prokuratury te badania i jakie były ich wyniki.
Z poważaniem
Krzysztof Słoń
Grzegorz Wojciechowski

Odpowied
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 4 lipca 2012 r.
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią przepisu art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku „o wykonywaniu mandatu posła i senatora” (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29,
z późn. zm.) oraz przepisu art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 listopada 1990 roku „Regulamin Senatu” (tekst jednolity – M.P. z 2010 roku,
Nr 39, poz. 542 z późn. zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświadczenie złożone przez Senatorów RP Krzysztofa Słonia oraz Grzegorza
Wojciechowskiego na 14. posiedzeniu Senatu, w dniu 14 czerwca 2012 r., postulujące podanie do publicznej wiadomości wyników oględzin i ekspertyz wraku samolotu
i drzew znajdujących się na trasie podejścia do lotniska w Smoleńsku, przeprowadzanych w toku śledztwa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w sprawie katastrofy smoleńskiej, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemarszałka
Senatu RP, przy piśmie oznaczonym sygnaturą BPS/043-14-546/12 z dnia 20 czerwca 2012 r., a następnie do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, przy piśmie Dyrektora
Biura Prokuratora Generalnego, oznaczonym sygnaturą PG VII Ko.81/12.
W oświadczeniu Senatorowie zawarli postulat upublicznienia wyników czynności
dowodowych i badawczych, przeprowadzonych w toku śledztwa prowadzonego przez
Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie, to jest oględzin wraku, oględzin prze-
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szkód terenowych na trasie podejścia do lotniska Smoleńsk-Północny oraz ekspertyz
i badań dotyczących wraku samolotu.
W chwili obecnej ten postulat nie może zostać spełniony, albowiem wszelkie dotychczas uzyskane materiały dowodowe zostały przekazane zespołowi biegłych powołanych przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie w dniu 3 sierpnia 2011
roku w celu wydania kompleksowej opinii, obejmującej swoim zakresem między innymi takie kwestie jak:
– rekonstrukcja przebiegu lotu,
– weryfikacja sprawności technicznej statku powietrznego i jego wyposażenia,
– weryfikacja prawidłowości przygotowania i organizacji lotu,
– prawidłowość wyznaczenia załogi do lotu,
– weryfikacja przebiegu szkolenia lotniczego członków załogi,
– weryfikacja posiadanych uprawnień i dopuszczeń,
– prawidłowość czynności załogi w trakcie lotu,
– prawidłowość pracy służb i urządzeń naziemnego zabezpieczenia lotów.
Po uzyskaniu oczekiwanej opinii i przeprowadzeniu jej analizy, prokurator prowadzący śledztwo podejmie decyzję w przedmiocie zakresu, w jakim opinia ta zostanie
ewentualnie upubliczniona.
Pragnę również zauważyć, iż wcześniejsze udostępnienie opinii publicznej fragmentów posiadanego przez prokuraturę materiału dowodowego mogłoby wywrzeć dodatkową presję na powołanych biegłych, a w konsekwencji wpłynąć na obiektywizm
ich działania, co pozostawałoby w sprzeczności z celami postępowania przygotowawczego określonymi w art. 297 §1 k.p.k.
Z wyrazami szacunku
płk Jerzy Artymiak
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W trakcie transmisji meczów piłkarskich Euro 2012 prowadzona jest
dziwna akcja reklamowa ministra rolnictwa Marka Sawickiego, który w spotach prezentowanych w telewizji publicznej w przerwach meczów zachwala
korzyści, jakie polska wieś i rolnicy osiągnęli dzięki funduszom rolnym UE.
Prosimy Pana Ministra Rolnictwa o wyjaśnienia.
Po pierwsze, jaki jest cel tej akcji reklamowej, jakie ma ona przynieść
efekty, kogo Pan Minister chce zachęcić i do czego? Czy na unijne fundusze
rolnicze brakuje chętnych i trzeba zachęcać Polaków, aby z tych funduszy
korzystali?
Po drugie, dlaczego akcja prowadzona jest w czasie transmisji z meczów Euro 2012 wobec największej widowni i w najdroższym czasie reklamowym, przy czym widownia ta niekoniecznie jest szczególnie związana
z problematyką rolniczą?
Po trzecie, jaki jest łączny koszt tej akcji reklamowej, kto tę akcję przygotował, czy był prowadzony przetarg na jej realizację, a także z jakich funduszy ta akcja promocyjna jest finansowana?
Po czwarte, czy nie uważa Pan Minister, że zachwalanie rzekomego dobrobytu, w jakim żyje polska wieś, jest zachwalaniem nieprawdy, w rzeczywistości bowiem sytuacja gospodarcza polskiej wsi jest bardzo trudna?
Po piąte, czy Pan Minister zdaje sobie sprawę, że takie zachwalanie dobrobytu polskiej wsi wobec opinii publicznej w Polsce, a także zewnętrznych
obserwatorów jest szkodliwe dla walki o niezbędne dla rozwoju polskiej wsi
fundusze? Skoro bowiem sytuacja jest tak dobra, to trudno liczyć na akceptację potrzeby zwiększania bądź choćby tylko utrzymania nakładów na
rozwój wsi przez zarówno polską opinię publiczną, jak i przede wszystkim
naszych partnerów w Unii Europejskiej.
Do Pana Premiera Donalda Tuska zwracamy się z pytaniem, czy akceptuje tego rodzaju kampanię reklamową ministra Sawickiego, której jedynym
praktycznym celem wydaje się promocja jego własnej osoby. Czy akceptuje
Pan Premier wydatkowanie znacznych, prawdopodobnie wielomilionowych,
środków publicznych na lansowanie się ministra w czasie największej
w dziejach Polski imprezy sportowej?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń
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Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 12 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatorów: pana Grzegorza Wojciechowskiego oraz
pana Krzysztofa Słonia złożonym w sprawie kampanii reklamowej dotyczącej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW) załączonego przy piśmie
pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu RP (znak: BPS-043-14-547/12),
uprzejmie wyjaśniam.
Celem akcji informacyjno-promocyjnej, w ramach której wyemitowano spot,
była prezentacja efektów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 oraz wykorzystania funduszy UE, kierowanych na rozwój obszarów wiejskich a także na dopłaty bezpośrednie, w okresie od dnia akcesji Polski do UE do
chwili obecnej. Emisja spotu nie miała na celu przedstawiania ekonomicznej kondycji
polskiej wsi, a jedynie poinformowanie opinii publicznej o skutecznym i celowym wydatkowaniu środków PROW 2007–2013.
Promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 to obowiązek Instytucji Zarządzającej (MRiRW) oraz Instytucji Wdrażających (ARiMR, ARR,
Samorządy Województw) wynikający z zapisów w art. 76 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r., ustanawiającym przepisy w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Komisja Europejska w raporcie z ostatniego audytu oceniającego wdrażanie PROW
zaleciła Polsce intensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych i zwiększenie
tempa wydatkowania środków na realizacje tych działań. KE, w kontekście zbliżającego się końca perspektywy finansowej 2007–2013, w szczególności zwróciła uwagę na
konieczność promowania efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
widząc w tym również sposób na zyskanie społecznego poparcia dla dalszego wspierania wspólnotowej polityki rolnej po 2013 r.
Problem rozumienia i postrzegania WPR przez społeczeństwo stał się na tyle poważny, iż przy Komisji Europejskiej powołano Grupę Ekspertów ds. Komunikacji
w zakresie WPR (CAP Communication Export Group), z udziałem Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli 27 państw członkowskich. W trakcie pierwszego spotkania
16 września 2011 r. KE zaapelowała do ministrów rolnictwa o ich bezpośredni udział
w spotach i materiałach informacyjnych, gdyż to podnosi wiarygodność przekazywanych opinii publicznej komunikatów.
Akcja informacyjno-promocyjna, której elementem był spot emitowany w TVP jest
przykładem realizacji zaleceń audytowych i apelu KE w tym zakresie.
Odnośnie do pytania dlaczego akcja prowadzona była w trakcie trwania ME Euro
2012, chciałbym przede wszystkim wyjaśnić, że celem kampanii było dotarcie do jak
największej liczby odbiorców. W założeniach spot ten adresowany był nie tylko do
rolników, ale do ogółu społeczeństwa. Pokazuje on polską wieś jako miejsce pozytywnych, dynamicznych przemian, a sektor rolny jako nowoczesny i konkurencyjny.
Oczywistą korzyścią dla rolników wynikającą z tego, opartego na mierzalnych danych,
wizerunku jest budowanie społecznego zaufania dla efektów pracy producentów rolnych i przetwórców z branży rolno-spożywczej. Kształtowanie świadomości konsumentów w Polsce i na całym świecie, o naszej żywności jako smacznej, zdrowej i bezpiecznej jest jednym z najważniejszych zadań jakie od wielu lat stawia sobie resort
rolnictwa.
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Odpowiadając na pytanie dotyczące kosztów spotu reklamowego promującego
efekty unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, emitowanego
w TVP uprzejmie informuję, że z informacji uzyskanych od Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, za 33 emisje tego spotu, w terminach zgodnych z przedstawionym przez telewizję tzw. mediaplanem emisji, ARiMR zapłaci nie więcej niż
500 tys. zł netto.
Koszty spotu promującego efekty wdrażania PROW 2007–2013, jak i pozostałych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących tego Programu, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, udostępnionych przez UE w ramach PROW
2007–2013, z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na te działania. Dysponentem tych
środków w zależności od rodzaju wdrażanych instrumentów są: MRiRW, ARiMR, ARR
oraz Urzędy Marszałkowskie. W przypadku kosztów emisji spotu promującego PROW
2007–2013, zostały one pokryte ze środków będących w dyspozycji ARiMR.
Spot promujący efekty wdrażania PROW 2007–2013 jest jednym z wielu działań
informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu, podejmowanych przez resort rolnictwa oraz podlegle mu instytucje. Działania te realizowane są na bieżąco przez właściwe komórki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nadzorowanych Agencjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Andrzej Butra
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka oraz Andrzeja Pająka
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W zasadzie od początku funkcjonowania Pańskiego rządu, było tak
jeszcze w poprzedniej kadencji, unika Pan wypowiedzi, a przede wszystkim jakichkolwiek aktywnych działań na rzecz rolnictwa polskiego, odsyłając w tych kwestiach do ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Dotyczy to
w szczególności kluczowej dla przyszłości polskiej wsi kwestii wyrównania
dopłat bezpośrednich dla rolników, które to dopłaty są obecnie rażąco zaniżone w porównaniu do dopłat otrzymywanych w starych krajach członkowskich UE, co stanowi jawną dyskryminację Polski i jej rolników. O ile
do 2013 roku ta dyskryminacja będzie miała podstawy prawne, to po 2013
roku będzie już w oczywisty sposób sprzeczna z przepisami traktatowymi.
Minister rolnictwa Marek Sawicki publicznie deklaruje, że walczy o wyrównanie dopłat rolniczych dla polskich rolników. Wiele wskazuje, że są
to jednak deklaracje puste. Na spotkaniu przewodniczących komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w Kopenhadze
7 czerwca 2012 roku przewodnicząca rady do spraw rolnictwa, duńska minister rolnictwa Mette Gjerskov, oświadczyła, że sprawa dystrybucji dopłat
bezpośrednich między kraje członkowskie nie będzie przedmiotem decyzji
rady do spraw rolnictwa, lecz decyzja zostanie podjęta na szczeblu szefów
państw członkowskich. Należy zatem przyjąć, że minister Sawicki, nawet
gdyby chciał, to nie jest w stanie nic zrobić w kwestii zniesienia dyskryminacji polskich rolników lub chociażby jej ograniczenia. Jest to kwestia, którą
Pan Premier musi się zająć osobiście.
Prosimy o informacje, czy Pan Premier zamierza to zrobić? Czy podejmie
Pan polityczną aktywność zmierzającą do zapewnienia Polsce niedyskryminującego polskich rolników systemu dystrybucji dopłat bezpośrednich?
Prosimy o te informacje, a jednocześnie gorąco apelujemy o Pana niezwłoczną aktywność w tej sprawie jako szefa rządu Polski, która jest jedną
z największych rolniczych potęg w UE i w której przyszłość rolnictwa jest
poważnie zagrożona.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
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Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 19 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r. i działając
z upoważnienia Pana Premiera Donalda Duska, chciałbym przedstawić następujące
wyjaśnienia.
Najważniejsze aspekty finansowe Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, w tym
wysokość ogólnego budżetu, udział wydatków na I i II filar WPR, a także ustalenie
wysokości kopert płatności bezpośrednich dla państw członkowskich i co za tym idzie
poziomu płatności dla beneficjentów, są obecnie przedmiotem negocjacji w zakresie
Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014–2020. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach tego procesu cały czas podkreśla wagę zapewnienia równych szans rolników we wszystkich państwach członkowskich. Jednocześnie Rząd RP zwraca uwagę,
że koncentrowanie działań jedynie na wyrównaniu poziomu płatności bezpośrednich
pomiędzy państwami członkowskimi osłabia wyważone, uwzględniające wspólne dobro, stanowisko Rządu RP i wzmacnia stanowisko niektórych państw płatników netto,
w tym Francji, które stanowczo bronią środków na dopłaty bezpośrednie (tzw. I filar
Wspólnej Polityki Rolnej), a w zamian postulują głębokie cięcia w środkach na rozwój
obszarów wiejskich oraz w polityce spójności. W związku z tym oraz w trosce o wspólne dobro, Rząd RP liczy na odpowiedzialne wsparcie ze strony zaangażowanych podmiotów krajowych i współpracę w tej kwestii.
Kwestia likwidacji dużych różnic w poziomie płatności bezpośrednich pomiędzy
państwami członkowskimi oraz wyrównania tych płatności w skali UE, jest konsekwentnie podejmowana przez Ministra Rolnictwa na forum UE, w licznych kontaktach z przedstawicielami państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego (PE) i Komisji Europejskiej (KE) oraz na konferencjach międzynarodowych poświęconych WPR
po 2013 r. Prowadzone działania zmierzają do wypracowania takiego kształtu WPR po
2013 r., który będzie zgodny z oczekiwaniami Polski.
Celowi temu podporządkowane były także działania Rządu RP w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. Pomimo stosunkowo późnej publikacji przez KE pakietu legislacyjnego, Rządowi polskiemu udało się przeprowadzić
otwartą i pogłębioną debatę zarówno na szczeblu politycznym, jak i technicznym, dotyczącą przyszłego kształtu WPR, w ramach której priorytety Polski zostały wyraźnie
zaakcentowane.
Należy wspomnieć, że wyrównanie płatności bezpośrednich w skali Unii Europejskiej było jednym z kluczowych postulatów w stanowisku Rządu RP do Komunikatu
Komisji WPR do 2020 r., przyjętym przez Komitet ds. Europejskich (KSE) w dniu
4 lutego 2011 r.
Również w przyjętych przez KSE w dniu 2 kwietnia br., stanowiskach Rządu RP
dotyczących pakietu legislacyjnego KE WPR po 2013 r. zawarty jest postulat pełnego
odejścia od podziału płatności bezpośrednich w oparciu o historyczne kryteria i zastąpienie tych kryteriów kryteriami obiektywnymi, związanymi z obecnymi celami WPR.
W szczególności do płatności podstawowej i komponentu zielonego Rząd proponuje
podział wg powierzchni użytków rolnych, to jest jednolitą stawkę w UE.
Warto zaznaczyć, że m.in. dzięki aktywności i determinacji Ministra Rolnictwa
w ostatnich latach udało się przekonać wiele państw członkowskich, jak i Komisję
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Europejską, że powierzchnia użytków rolnych jest właściwym i zasadniczym kryterium, które powinno decydować docelowo o wysokości kopert krajowych płatności
bezpośrednich.
W kontekście wyrównania płatności bezpośrednich należy wspomnieć, że główne
aspekty finansowe Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku są elementem negocjacji
państw członkowskich nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi (WRF) Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Prace nad WRF 2014–2020 są prowadzone na forum Rady
ds. Ogólnych (GAC) i jej formacji roboczych (Grupa Przyjaciół Prezydencji, Komitet
Stałych Przedstawicieli – COREPER II). Powyższy proces trwa równolegle z pracami
nad kształtem WPR w przyszłym okresie programowania.
W stanowisku Rządu RP w sprawie pakietu WRF na lata 2014–2020, przyjętym
przez KSE w dniu 12 stycznia 2012 r., Polska postuluje, aby obiektywne kryteria podziału środków miały zastosowanie nie tylko w ramach II filaru, lecz także w ramach
I filaru WPR. Choć Polska pozytywnie ocenia dążenie do zmniejszenia różnic w poziomie stawek płatności i powiązanie proponowanego mechanizmu z powierzchnią
użytków rolnych, to jednak negatywnie ocenia niewielki zakres tego wyrównania i de
facto zachowanie zróżnicowania stawek opartego o historyczną intensywność produkcji rolnej. Ponadto, Polska wyraża opinię, iż aby płatności bezpośrednie po 2013 r.
mogły efektywniej niż dziś przyczyniać się do realizacji wspólnotowych celów środowiskowych, konieczne jest przede wszystkim pełne odejście od historycznych kryteriów
ustalania stawek i kopert krajowych preferujących regiony i gospodarstwa o intensywnej produkcji rolnej.
Polska konsekwentnie prezentuje powyższe stanowisko na wszystkich etapach
prac nad WRF 2014–2020. W szczególności należy zauważyć, iż w trakcie Prezydencji
duńskiej część państw członkowskich wskazywała na możliwość redukcji całkowitej
koperty płatności bezpośrednich. W odniesieniu do tej propozycji, Polska przedstawiła
wraz z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej postulat, aby ewentualne redukcje budżetu płatności bezpośrednich dotyczyły tylko państw, których stawki płatności bezpośrednich na hektar są powyżej średniej UE.
Postulat wyrównania stawek płatności bezpośrednich jest przez Rząd RP także
stale prezentowany w ramach dyskusji nad reformą WPR. W pierwszym półroczu
2012 r. kwestie dotyczące płatności były kilkakrotnie podejmowane przez Radę UE
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz wielokrotnie dyskutowane na forum Specjalnego
Komitetu ds. Rolnych. Były również dyskutowane na niższym szczeblu – na posiedzeniach Grupy Roboczej Rady zajmującej się płatnościami bezpośrednimi (10 posiedzeń). W ramach dyskusji nt. przyszłego kształtu płatności bezpośrednich Polska
podkreśla konieczność zapewnienia równych warunków konkurencji.
Polska aktywnie poszukuje sojuszników w swych dążeniach w tym zakresie. Należy wspomnieć, że w Oświadczeniu ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz
Bułgarii i Rumunii na temat kluczowych elementów reformy WPR, uzgodnionym ostatnio na spotkaniu w Jasionce koło Rzeszowa w dniach 2–3 lipca 2012 r., znalazł się
zapis, że w kontekście dyskusji nad WRF należy zapewnić spójność pomiędzy celami
Unii Europejskiej a zadaniami zdefiniowanymi w projektach prawnych KE dotyczących WPR po 2013 r. oraz że należy wspierać propozycje prowadzące do szybszej konwergencji płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi.
Tak więc nie ulega wątpliwości, że Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem
debaty nad reformą WPR, w której wskazuje, że warunkiem poprawy efektywności,
zrównoważenia i wewnętrznej spójności WPR, jest powiązanie alokacji środków z aktualnymi celami i zadaniami stawianymi przed tą polityką. Dlatego też w ramach zapewnienia równych warunków konkurencji polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku,
Rząd RP będzie dążyć do ujednolicenia wysokości rekompensat za jednakowe wymogi stawiane producentom rolnym, traktując aktualny kształt pakietu legislacyjnego,
jako propozycję wyjściową, która w toku negocjacji będzie podlegać zmianom.
Jednocześnie zadaniem Rządu RP jest uwzględnienie różnych potrzeb obywateli
w zakresie otrzymywania wsparcia ze wszystkich funduszy UE. Nie można zapominać o rolnikach inwestujących w gospodarstwa rolne dzięki środkom otrzymywanym
z programów na rozwój obszarów wiejskich. Ponadto realizacja instrumentów II fila-
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ra Wspólnej Polityki Rolnej wnosi znaczący wkład w modernizację i zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Same inwestycje prowadzą do poprawy ogólnej
wydajności gospodarstw rolnych, umożliwiając obniżanie kosztów i poprawę jakości
produkcji, co z kolei pozytywnie wpływa na dochody, a także na tworzenie nowych
miejsc pracy. Stąd w Stanowisku Rządu RP podkreśla się istotę wzmocnienia roli rozwoju obszarów wiejskich, jako polityki szczególnie istotnej w procesie wyrównywania
różnic rozwojowych pomiędzy polską a unijną wsią. Niezbędne jest zarazem zapewnienie odpowiedniej wielkości środków na politykę spójności, która w kolejnej perspektywie finansowej powinna odgrywać niezwykle ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, w tym także w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, co przewiduje
przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu br. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi
Rolnictwa i Rybactwa.
Mając na uwadze zaprezentowane powyżej aspekty, Rząd RP w swoich działaniach
będzie zabiegał, aby doprowadzić do przyjęcia jak najbardziej korzystnych dla polskich obywateli rozwiązań w ramach całej Wspólnej Polityki Rolnej, tj. zarówno płatności bezpośrednich jak i rozwoju obszarów wiejskich, jak również w zakresie całych
Wieloletnich Ram Finansowych, w tym także polityki spójności.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka
oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
głównego geodety kraju Kazimierza Bujakowskiego
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!
W ramach mojej interwencyjnej działalności senatorskiej wielokrotnie
spotykam się z licznymi skargami na działalność geodetów, jak również
z tym, że mapy ewidencyjne nie odzwierciedlają rzeczywistości i nie są aktualizowane, a także pomimo na przykład prawomocnych wyroków sądów
nie są nanoszone na mapy zalecone zmiany.
Zarówno w poprzedniej kadencji Senatu, jak i w bieżącej wielokrotnie
w pismach i za pośrednictwem oświadczeń zwracałem się do głównego geodety kraju oraz do ministra infrastruktury o naprawienie tych licznych nieprawidłowości, jednakże jak do tej pory niewiele zostało zrobione.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Pana Premiera
o spowodowanie nadzoru nad działalnością Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii w sprawach kierowanych przeze mnie oraz prosimy o konkretną
odpowiedź na pytanie: kiedy przedstawiane przeze mnie błędy będą usunięte? W związku z tym, iż niektóre sprawy czekają na finał od początku poprzedniej kadencji, czyli od ponad pięciu lat, prosimy o podanie konkretnych
dat w konkretnych sprawach kierowanych przeze mnie do Urzędu. Ponadto
prosimy o zauważenie skali problemów, jakie mają właściciele nieruchomości z powodu błędów w systemie ewidencji map, w szczególności pragniemy
tu wskazać koszty, jakie ponoszą właściciele nieruchomości, bo niewątpliwie
z powodu owych błędów ponoszą tylko straty.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz

Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 26 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Adama Jassera, Podsekretarza Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy piśmie z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn.
DSPA-4813-520-(1)/12) oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Grzegorza
Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 14. posiedzenia Senatu RP
w dniu 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadzoru nad działalnością Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii (sygn. BPS/043-14-549/12), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
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Na wstępie wyjaśnienia wymaga, iż stosownie do §22 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454) mapa ewidencyjna jest kartograficznym zobrazowaniem przestrzennych danych opisujących działki ewidencyjne,
budynki, kontury użytków gruntowych oraz kontury klas gleboznawczych, a jej wiarygodność zarówno pod względem treści jak i dokładności jest bezpośrednio zależna od
tych danych. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym mapy ewidencyjnej,
a także gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287) jest zadaniem starostów. Nadzór nad działalnością starostów w tym zakresie sprawują w imieniu wojewody wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.
Na jakość danych ujawnionych obecnie w ewidencji gruntów i budynków złożyło
się wiele czynników, w tym przede wszystkim uwarunkowania historyczne wynikające z przejęcia przez Polskie Państwo w 1918 r. systemów katastralnych pruskiego
i austriackiego. Pozostałości tych systemów dotrwały do czasów współczesnych. Ewidencja gruntów i budynków założona w latach 60. ubiegłego wieku bazowała w wielu
przypadkach na nieodpowiedniej jakości materiałach źródłowych, w tym mapach byłego katastru pruskiego i byłego katastru austriackiego. Zła jakość tych materiałów
determinuje nieodpowiednią jakość ewidencji gruntów i budynków na tych obszarach.
Poprawa jakości ewidencji gruntów i budynków jest sukcesywnie dokonywana przez
starostów w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
W ostatnich latach podejmowane były różne działania, m.in. wektoryzacja map,
pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowalnych na potrzeby Sytemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS). Efektem powyższego, oprócz cyfrowych
zbiorów danych LPIS, były m.in.: ortofotomapa cyfrowa oraz zbiory danych ewidencyjnych, w tym zbiory danych dotyczących zmienionych użytków gruntowych, których
granice dało się ustalić w drodze fotointerpretacji. Na powyższe cele wydatkowane
były corocznie środki publiczne w wysokości 70–90 mln zł.
Niezależnie od powyższego wspierane były niektóre działania starostów, związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w ramach przelewów redystrybucyjnych z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Tylko w latach 2007–2010 łączna wysokość środków z Centralnego Funduszu,
przekazana powiatom na realizację tego zadania, wyniosła 16 694 000 zł. W ramach
ww. wsparcia finansowego na 13 obiektach realizowano prace pilotażowe w procesie
opracowania rozwiązań technologicznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Nadto, ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) wprowadziła możliwość współdziałania (z powiatami) w drodze porozumień w zakresie merytorycznym i finansowym w realizacji
ww. zadań. Obecnie trwają też prace nad projektem rządowego programu realizacji
zadań związanych z tworzeniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Zakłada się, że realizacja tego programu w sposób znaczący przyczyni się do
zwiększenia parametrów jakościowych danych ewidencyjnych, a tym samym również
mapy ewidencyjnej.
Odnosząc się do kwestii niewłaściwego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, trzeba podkreślić, iż prace te wykonują podmioty gospodarcze w większości przypadków na zamówienie właścicieli nieruchomości lub inwestorów obiektów
budowlanych. Uprawnienia organów służby geodezyjnej i kartograficznej w stosunku do podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie geodezji i kartografii sprowadzają się do kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych
przez te podmioty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyłącznie
pod względem spełniania wymogów techniczno-prawnych określonych w przepisach
prawa. Przedmiotem nadzoru jest również sposób wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe
w tym zakresie. Z informacji Głównego Geodety Kraju wynika, iż w ubiegłym roku na
wnioski wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wydano
50 decyzji orzekających o nałożeniu na osoby wykonujące takie samodzielne funkcje
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kar z tytułu naruszenia przepisów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ww. Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Należy przy tym mieć nadzieję, że nowe akty wykonawcze wynikające z nowelizacji ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym
m.in. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przyczynią się do
poprawy jakości wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych.
Z poważaniem
Włodzimierz Karpiński

Odpowied
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
Warszawa, 13 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
20.06.2012 r., znak: BPS/043-14-550/12 przekazujące „oświadczenie złożone przez
senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami” uprzejmie wyjaśniam, że Główny Geodeta Kraju dotychczas udzielał stosownych wyjaśnień na każdą
interwencję parlamentarzystów.
Jednakże, jeśli wśród spraw rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju na
skutek interwencji parlamentarzystów są takie, które w opinii Senatorów zostały zbadane w sposób niedostateczny, proszę o ich wskazanie, a z pewnością Główny Urząd
Geodezji i Kartografii podejmie niezbędne działania w celu ich wyjaśnienia.
Odnosząc się natomiast do kwestii, cyt.: „mapy ewidencyjne nie odzwierciedlają
rzeczywistości i nie są aktualizowane” uprzejmie informuję, że zgodnie z §22 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454) mapa ewidencyjna
jest kartograficznym zobrazowaniem przestrzennych danych opisujących działki ewidencyjne, budynki, kontury użytków gruntowych oraz kontury klas gleboznawczych,
a jej wiarygodność zarówno pod względem treści jak i dokładności jest bezpośrednio
zależna od tych danych.
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym mapy ewidencyjnej, a także gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 1287) jest zadaniem
starostów. Nadzór nad działalnością starostów w tym zakresie sprawują w imieniu wojewody wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
Na jakość danych ujawnionych obecnie w ewidencji gruntów i budynków złożyło
się wiele czynników, w tym również uwarunkowania historyczne wynikające z przejęcia przez Polskie Państwo w 1918 r. systemów katastralnych pruskiego i austriackiego. Relikty tych systemów dotrwały do czasów współczesnych. Ewidencja gruntów
i budynków założona w latach 60. ubiegłego wieku bazowała w wielu przypadkach
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na nieodpowiedniej jakości materiałach źródłowych, w tym mapach byłego katastru
pruskiego i byłego katastru austriackiego. Zła jakość tych materiałów determinuje
nieodpowiednią jakość ewidencji gruntów i budynków na tych obszarach. Poprawa
jakości ewidencji gruntów i budynków jest sukcesywnie dokonywana przez starostów
w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W ostatnich latach na te cele
wydatkowane były corocznie środki publiczne w wysokości 70–90 mln zł.
Główny Geodeta Kraju corocznie ocenia przebieg procesu modernizacji ewidencji
gruntów i budynków i przedkłada wyniki tej oceny ministrowi właściwemu w sprawach administracji publicznej. Niezależnie od tych działań o charakterze nadzorczym,
Główny Geodeta Kraju włącza się aktywnie w proces modernizacji lub przygotowania
materiałów niezbędnych do wykonania tego zadania. W latach 2003–2007 przykładem
takiej aktywności były projekty:
– Phare 2003 – nr 2003/005-710.01.08 – Wektoryzacja map katastralnych w Polsce,
– Phare 2003 – nr 2003/005-710.04.05 – Pozyskiwanie danych katastralnych oraz
obszarów kwalifikowalnych na potrzeby Sytemu Identyfikacji Działek Rolnych
(LPIS).
Rezultatami tych projektów, oprócz cyfrowych zbiorów danych niezbędnych do
utworzenia Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, były między innymi:
– ortofotomapa cyfrowa,
– zbiory danych ewidencyjnych, w tym zbiory danych dotyczących zmienionych
użytków gruntowych, których granice dało się ustalić w drodze fotointerpretacji.
Niezależnie od powyższego Główny Geodeta Kraju wspierał działania niektórych
starostów, związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w ramach przelewów redystrybucyjnych z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym. Tylko w latach 2007–2010 łączna wysokość środków Centralnego
Funduszu przekazana powiatom na realizację tego zadania wyniosła 16 694 000 zł.
W ramach tego wsparcia finansowego Główny Urząd Geodezji i Kartografii współfinansował m.in. modernizację ewidencji gruntów i budynków na 13 obiektach traktowanych jako obiekty pilotażowe w procesie opracowania rozwiązań technologicznych
dla przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dobór obiektów
pilotażowych wynikał ze specyfiki materiałów źródłowych wykorzystanych do zakładania ewidencji gruntów i budynków oraz technologii jej zakładania w latach 60. ubiegłego wieku.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowana została część powiatowa i wojewódzka
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w rezultacie ustała
możliwość redystrybucji środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz powiatów i województw.
Od 7 czerwca 2010 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej Główny Geodeta Kraju uzyskał możliwość
współdziałania w drodze porozumień w zakresie merytorycznym i finansowym w realizacji m.in. zadań dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Korzystając z tych uprawnień zawarto porozumienia z 9 powiatami w sprawie współdziałania przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia baz danych
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W większości przypadków wsparcie Głównego Geodety Kraju będzie polegać
na sfinansowaniu części wkładu własnego beneficjentów funduszy strukturalnych.
Łączna kwota planowanego wsparcia to ponad 2 mln zł. W przygotowaniu są kolejne
porozumienia w tym zakresie z powiatami województwa małopolskiego, mazowieckiego oraz ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przedstawione wyżej działania Głównego Geodety Kraju przyczyniły się do intensyfikacji prac przez większość starostów i prezydentów miast związanych z modernizacją
oraz aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, a w rezultacie do osiągnięcia odpowiedniej jakości danych ewidencyjnych. Występują jednakże przypadki niedostatecznego angażowania się starostów i prezydentów miast w te procesy. Przyczyny takiego
stanu rzeczy ustalane są w ramach kontroli przeprowadzanych przez wojewódzkich
inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
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Ponadto zgodnie art. 7a pkt 17 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w Głównym
Urzędzie Geodezji i Kartografii trwają prace nad projektem rządowego programu realizacji zadań m.in. w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, który zostanie przedłożony Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw
administracji publicznej. Zakłada się, że realizacja tego programu w sposób znaczący
przyczyni się do zwiększenia parametrów jakościowych danych ewidencyjnych, a co
za tym idzie również mapy ewidencyjnej.
Pragnę również poinformować o działaniach związanych z utworzeniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN).
Ramy prawno-organizacyjne ZSIN określają przepisy art. 7a pkt 5 oraz art. 24b
Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Z przepisów tych wynika, że utworzenie ZSIN
nastąpi w wyniku współdziałania i współpracy wielu organów administracji publicznej.
Szczególną rolę w tym przedsięwzięciu ustawodawca przydzielił Głównemu Geodecie
Kraju, który inicjuje i koordynuje działania w tym zakresie oraz tworzy i utrzymuje,
we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną
tego systemu.
ZSIN ma umożliwić w szczególności:
1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów
i budynków,
2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności
i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr
urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych,
a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień
o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych,
mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których
mowa w art. 6268 §4 Kodeksu postępowania cywilnego,
5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów
i budynków,
6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy
ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego,
7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów
i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.
Odrębnym problemem jest bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego, w szczególności w zakresie użytków gruntowych.
Zgodnie z postanowieniami §44 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków starosta jest obowiązany do utrzymywania operatu ewidencyjnego
w stanie aktualności, tj. zgodnie z dostępnymi dla tego organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Podkreślenia wymaga również to, że przepisy art. 22 ust. 2 i 3
Prawa geodezyjnego i kartograficznego pod karą grzywny, określoną w art. 48 ust. 1
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pkt 5 tej ustawy, nakładają na właściciela obowiązek zgłaszania właściwemu staroście
informacji o zmianach danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie
30 dni licząc od dnia powstania tych zmian oraz zobowiązują właściciela, na żądanie
tego organu, do dostarczenia odpowiednich dokumentów geodezyjnych i kartograficznych. Ten ustawowy obowiązek wykonywany jest jednak w niewielkim stopniu.
Bardzo rzadkie są również przypadki wystąpień starostów, na podstawie art. 48 ust. 1
pkt 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, z wnioskiem o ukaranie podmiotów ewidencyjnych, które nie wywiązały się z tego obowiązku. Mając na uwadze negatywne
doświadczenia, dotyczące skuteczności ww. przepisów, w Głównym Urzędzie Geodezji
i Kartografii rozważa się, aby przy najbliższej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, sankcję karną zastąpić wykonaniem zastępczym tego obowiązku na koszt
zobowiązanego.
Ze względu na znaczenie wiarygodnej i aktualnej ewidencji gruntów i budynków
dla prawidłowego wykonywania zadań przez samorząd gminny, rozważenia wymaga
także zakres współdziałania merytorycznego, a być może także finansowego, organów
gmin ze starostą w prowadzeniu tej ewidencji, a w szczególności w utrzymywaniu jej
w stanie aktualności.
Trudno natomiast zgodzić się z ogólnym stwierdzeniem, że mapy ewidencyjne nie
są aktualizowane. Przypadki nienależytego wykonywania obowiązków w tym zakresie,
jak już wcześniej wspomniano, są przedmiotem działań nadzorczych wojewódzkich
inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
Odnosząc się do zarzutów niewłaściwego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, uprzejmie wyjaśniam, że prace te wykonują podmioty gospodarcze
w większości przypadków na zamówienie właścicieli nieruchomości lub inwestorów
obiektów budowlanych. Podmioty te nie podlegają bezpośrednio Głównemu Geodecie
Kraju. Uprawnienia organów służby geodezyjnej i kartograficznej w stosunku do podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie geodezji i kartografii sprowadzają się
do kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych przez te podmioty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem spełniania
wymogów techniczno-prawnych określonych w przepisach prawa.
Przedmiotem nadzoru jest również sposób wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe
w tym zakresie. W ubiegłym roku na wnioski wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Główny Geodeta Kraju wydał 50 decyzji orzekających
o nałożeniu na osoby wykonujące takie samodzielne funkcje kar z tytułu naruszenia
przepisów, o których mowa w art. 48 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Zakładam, że nowe akty wykonawcze do Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
w tym w szczególności rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przyczyni się do poprawy jakości wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych.
Z poważaniem
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
Kazimierz Bujakowski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka
oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Wiemy, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace zmierzające
do wprowadzenia w polskich sądach systemu pełnej rejestracji dźwiękowej
rozpraw sądowych, w tym także ustnych motywów wyroków. Z wielkim niepokojem przyjmujemy jednak docierające nieoficjalne informacje o tym, że
dźwiękowa rejestracja rozpraw i uzasadnień wyroków ma być stosowana
nie obok, lecz zamiast dotychczasowego tradycyjnego sposobu pisemnego
protokołowania rozpraw i pisemnego uzasadniania wyroków.
Panie Ministrze, jeśli te zapowiedzi są prawdziwe, to wzywamy Pana,
apelujemy, prosimy i błagamy, żeby nie dał się Pan zwieść takim planom.
Brak pisemnych protokołów rozpraw czy pisemnych uzasadnień wyroków
praktycznie uniemożliwi obywatelom skuteczną obronę ich praw w postępowaniach sądowych.
Przeciętny człowiek, a nawet i wytrawny prawnik, nie będzie w stanie
wyłowić istotnych dla niego informacji z nagrania dźwiękowego, bardzo często wielogodzinnego. Odtwarzanie takich nagrań absorbuje czas, wymaga
odpowiedniego sprzętu, a dla wielu ludzi, zwłaszcza dla ludzi biednych, będzie po prostu niewykonalne. Dla nich wymiar sprawiedliwości po prostu
przestanie istnieć. Zważywszy na to, że strony mają ściśle limitowane krótkie terminy na wnoszenie apelacji bądź zażaleń w postępowaniu sądowym,
zapoznawanie się przez nie w tak krótkim czasie z nagraniami dźwiękowymi oraz przeszukiwanie tych nagrań będzie drogą przez mękę, przez którą
większość uczestników postępowania sądowego nie będzie w stanie przejść.
Dotyczy to również zewnętrznych obserwatorów postępowania sądowego,
na przykład posłów czy senatorów, do których ludzie zwracają się z prośbami o interwencję, a także samego Pana Ministra.
Jak Pan i Pańscy urzędnicy będziecie odpowiadali na przykład na skargi? Obecnie odbywa się to w oparciu o lekturę akt sprawy, a czy w przyszłości urzędnicy będą odsłuchiwali obszerne nagrania rozpraw czy też uzasadnień wyroków? Prosimy, by nie ulegał Pan namowom Pańskich złych
doradców, którzy pod pretekstem usprawnienia wymiaru sprawiedliwości
chcą wyłączyć wymiar sprawiedliwości spod jakiejkolwiek społecznej kontroli i wręcz chcą odebrać obywatelom elementarny dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
Jeszcze raz podkreślamy: rejestracja dźwiękowa – tak, jak najbardziej,
dla poprawy kultury rozpraw i zwiększenia praktycznych możliwości kontroli postępowania sądowego, ale nie zamiast, lecz obok dotychczasowego,
tradycyjnego systemu protokołowania.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz
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Odpowied
Warszawa, 5 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
wspólnie z innymi senatorami podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca
2012 r. dotyczące wdrażania w sądach powszechnych systemu nagrywania rozpraw,
stwierdzić należy, że znajdują się w nim nieprecyzyjne odniesienia do obowiązującego
prawa w przedmiocie utrwalania przebiegu posiedzenia jawnego przy pomocy urządzeń nagrywających dźwięk oraz obraz i dźwięk.
Prawdą jest, że aktualnie trwa proces wdrażania w sądach w wydziałach cywilnych nowego modelu protokołu z rozpraw. Przyjęty model został określony w Ustawie
z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
2010.108.684), powoływanej dalej jako ustawa zmieniająca k.p.c. Znowelizowany
ustawą zmieniającą k.p.c. art. 157 w §1 k.p.c. wprowadził jako zasadę sporządzenie
protokołu z posiedzenia jawnego w formie zapisu dokonanego przy użyciu urządzenia
rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego, zgodnie z art. 158 §1 k.p.c.
Przepis, o którym mowa wprowadza do polskiego wymiaru sprawiedliwości system utrwalania przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk
albo obraz i dźwięk z równoczesnym zachowaniem elementu pisemnego protokołu.
W tym znaczeniu wprowadzony jest system pełnego utrwalania przebiegu posiedzenia
jawnego, ale jednocześnie zachowano, w szczególności dla potrzeb prowadzenia „tradycyjnych” akt w postaci papierowej, protokół pisemny mający postać dokumentu na
nośniku papierowym.
Dodatkowo, istotnym elementem, ułatwiającym pracę z nową formą protokołu pozostają adnotacje. Dla wyjaśnienia jaką pełnią funkcję, jak również zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy protokołem pisemnym sporządzanym w trakcie utrwalania
przebiegu posiedzenia jawnego a treścią samego nagrania istotne jest wskazanie na
przepisy wykonawcze, wydane w delegacji ustawowej zawartej w art. 158 §5.
Wykonując powołaną delegację, Minister Sprawiedliwości wydał w dniu 10 sierpnia 2011 r. Rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego (Dz.U.2011.175.1046), powoływane dalej jako rozporządzenie. Rozporządzenie określa w szczególności sposób sporządzania zapisów dźwięku
albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego. Wprowadza też obowiązek,
by protokolant pod kierownictwem przewodniczącego sporządzał dla każdego zapisu adnotacje umożliwiające automatyczne znalezienie wskazanego fragmentu zapisu.
Adnotacje urzędowe to dokument elektroniczny w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, powiązany z zapisem
i zawierający informacje dotyczące przebiegu posiedzenia jawnego, w szczególności
o rozpoczęciu wypowiedzi osób uczestniczących w posiedzeniu. Z praktycznego zatem
punktu widzenia, adnotacje stanowią swego rodzaju „spis treści nagrania”, dzięki któremu nawet osoby przyzwyczajone do tradycyjnego modelu pracy z protokołem mogą
z łatwością odszukać wybrane, istotne fragmenty rozprawy celem obejrzenia/odsłuchania protokołu w tym zakresie.
Odnosząc się do wyrażonych przez Panów Senatorów obaw co do odebrania, na
skutek wprowadzania nowych informatycznych technologii, obywatelom dostępu do
wymiaru sprawiedliwości (poprzez trudniejszą dostępność do nagrań z przebiegów
rozpraw sądowych), stwierdzić należy z całą stanowczością, iż sytuacja taka nie będzie
miała miejsca.
W przepisach wykonawczych zawarto regulacje gwarantujące uprawnionym dostęp
do nagrań. Zapis i jego adnotacje udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania
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oraz innym podmiotom uprawnionym lub upoważnionym w budynku sądu. Zapis
i jego adnotacje mogą być udostępnione także za pomocą konta w systemie teleinformatycznym (§13 ust. 1 rozporządzenia). Z akt sprawy wydaje się na informatycznym
nośniku danych wyłącznie zapis dźwięku i jego adnotacje (§13 ust. 2 rozporządzenia). Mając na uwadze interes osób niemających dostępu do komputera lub nieobytych z nowymi technologiami, w ramach programu wdrażania systemu nagrywania
rozpraw, w każdym sądzie przygotowane zostały „czytelnie akt”, gdzie przeszkoleni
odpowiednio pracownicy pomogą zainteresowanej stronie zapoznać się protokołem
rozprawy sporządzonym w formie zapisu na nośniku elektronicznym.
Ponadto, w zakresie podniesionych przez Panów Senatorów kwestii posługiwania się nagraniami trzeba wskazać również na ustawowe rozwiązanie – tj. transkrypcję. Ustawa zmieniająca k.p.c. wprowadziła, jako element procedury cywilnej zasadę
transkrypcji (art. 158 §4 k.p.c.). Jako transkrybenci wykorzystana została część kadry zatrudnionej w Ośrodkach Migracji Ksiąg Wieczystych, zaś na przestrzeni kilku
ostatnich miesięcy pracownicy ci zostali przeszkoleni w zakresie metod dokonywania
transkrypcji e-protokołu. Każda apelacja ma zatem wykwalifikowaną grupę osób na
potrzeby tych zadań. Sporządzona transkrypcja stanowi załącznik do protokołu i na
zasadach ogólnych dostępna jest dla stron postępowania. Istnieje zatem rozwiązanie
kodeksowe umożliwiające posłużenie się pełnym zapisem przebiegu rozprawy sądowej
bez konieczności odsłuchiwania (oglądania) przebiegu takiej rozprawy.
Należy z całym naciskiem podkreślić, iż wprowadzanie zapisu przebiegu posiedzenia jawnego realizowane jest w całkowitej zgodności z przepisami ustawy zmieniającej
k.p.c. Daje to pełną gwarancję zabezpieczenia prawidłowego dokumentowania przebiegu nagrywanych posiedzeń i wykonanie ustawowych gwarancji dostępu do tak
zapisanych części akt postępowania sądowego.
Odmienna nieco sytuacja dotyczy utrwalania ustnych motywów wyroków w postaci nagrań audio bez zachowywania ich w postaci dokumentów papierowych. W tym
zakresie przepisy dotyczące sporządzania uzasadnień orzeczeń w postaci dokumentów papierowych nie zostały zmienione. Co do zasady sąd ma obowiązek sporządzić
uzasadnienie w postaci dokumentu papierowego na wniosek strony złożony zgodnie
z k.p.c. Oczywistym jest fakt, iż skoro utrwaleniu podlega cały przebieg rozprawy,
zostaną utrwalone w postaci nagrania audio lub audio wideo także ustnie podane
zasadnicze motywy rozstrzygnięcia, do których odnosiło się oświadczenie Panów Senatorów. Ustawa zmieniająca k.p.c. nie zmieniła treści obowiązku sądu określonego
w art. 326 §3 k.p.c. Sąd także w systemie nagrywania przebiegu rozprawy sądowej
ma obowiązek dokonania ogłoszenia wyroku przez odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu
sentencji przewodniczący lub sędzia sprawozdawca podaje ustnie zasadnicze powody
rozstrzygnięcia, może jednak tego zaniechać, jeżeli sprawa była rozpoznawana przy
drzwiach zamkniętych. Oczywistym jest, iż zasadnicze powody rozstrzygnięcia nie są
uzasadnieniem w rozumieniu art. 328 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od
dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku, o którym mowa w art. 327 §2 – od
dnia doręczenia sentencji wyroku. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie:
ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł
i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,
oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
Zawarte w oświadczeniu Panów Senatorów obawy co do podania ustnych motywów wyroków zamiast dotychczasowego tradycyjnego sposobu pisemnego uzasadniania wyroków nie znajdują odniesienia do obowiązującego prawa.
Odnosząc się do całości podniesionych przez Panów Senatorów obaw, uznać je należy za wyraz świadomości wyzwań jakie niesie ze sobą nowy sposób protokołowania.
Oczywistym jest, iż oczekiwane podniesienie transparentności postępowań sądowych
oraz dążenie do uzyskania całkowitej wierności protokołu z rzeczywistym przebiegiem
czynności w sądzie, odbywać się musi w kompleksie zmian, nie tylko prawnych. De-
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cydujące znacznie mają tutaj kwestie nowego podejścia i przełamywania dotychczasowych przyzwyczajeń, praktyk i schematów.
Jeszcze raz wskazać należy na poważne oczekiwania społeczne jakie wiążą się
z wprowadzeniem nowej metody utrwalania przebiegu rozpraw i konieczność ich realizowania w warunkach pełnej zgodności z przepisami ustawy zmieniającej k.p.c. Podkreślić tu też należy pozytywny odbiór wprowadzonych w tym zakresie do procedury
cywilnej zmian zarówno przez środowiska sędziowskie, jak i obywateli.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jacek Gołaczyński
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka
oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 12 kwietnia 2012 r. „Dziennik Gazeta Prawna”, a za nim inne
media ogólnopolskie i lokalne, opublikował informację o stale rosnącej popularności przystanku kolejowego Włoszczowa Północ, zlokalizowanego
na Centralnej Magistrali Kolejowej. Według danych PKP liczba pasażerów
korzystających z tego przystanku w ostatnich kilku latach zwiększyła się
blisko trzydziestokrotnie i ciągle wzrasta. Oznacza to, że zrealizowana inwestycja już się zwróciła.
Mając na uwadze sukces przystanku Włoszczowa, który potwierdza zasadność i konieczność budowy pośrednich stacji kolejowych na trasie CMK,
za pośrednictwem których transport kolejowy może zapewnić znacznie
sprawniejszą komunikację z pobliskimi aglomeracjami, nie tylko w porównaniu z komunikacją autobusową, ale również z motoryzacją indywidualną,
zwracamy się do Pana Ministra o rozważenie możliwości uruchomienia kolejnych pośrednich stacji kolejowych na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej,
a w szczególności na terenie województwa łódzkiego, które są tak potrzebne
lokalnym społecznościom.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz


Odpowied
Warszawa, 29 czerwca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r., przekazane przy piśmie nr BPS/043-14-552/12 z dnia 20 czerwca br.,
w sprawie uruchomienia dodatkowych pośrednich stacji kolejowych na Centralnej
Magistrali Kolejowej (CMK) w szczególności na terenie województwa łódzkiego, przedstawiam poniższe informacje.
Doświadczenia płynące z eksploatacji przystanku Włoszczowa Północ w ruchu pasażerskim wskazują, że budowa kolejnego punktu zatrzymań cieszyłaby się zainteresowaniem pasażerów. Tutejsze Ministerstwo stoi na stanowisku, że za pośrednictwem
nowych przystanków transport kolejowy może zapewnić znacznie sprawniejszą komunikację z pobliskimi aglomeracjami, nie tylko w porównaniu z komunikacją autobusową, ale również z motoryzacją indywidualną. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż
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oferta przewozowa leży w gestii licencjonowanych przewoźników kolejowych, którzy
zdecydują o możliwości zatrzymywania pociągów na nowo powstałych przystankach.
Obecnie zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zgodnie z założeniami koncepcji sformułowanej w opracowanym w czerwcu 2006 r. Projekcie Wykonawczym dla zadania „Nowy peron kolejowy Opoczno Południe na trasie
CMK w Opocznie”, analizuje opcję uruchomiania nowego pasażerskiego przystanku
kolejowego Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej. W podstawowym
wariancie projekt składałby się z dwóch zadań: budowy jednokrawędziowego peronu
o długości 200 m (z możliwością jego wydłużenia do 300 m), zlokalizowanego przy torze nr 4 oraz budowy dojścia do peronu od istniejącego układu drogowego i budynku
z uwzględnieniem elementów infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Wstępne
koszty budowy przystanku Opoczno Południowe w oparciu o projekt z 2006 r. oszacowano na kwotę około 800 tys. zł netto. Kwota ta nie obejmuje kosztów budowy parkingu dla samochodów przy projektowanym przystanku kolejowym, jak również kosztów
zapewnienia komunikacji miejskiej do przystanku. Dla dalszych analiz konieczne byłoby uszczegółowienie i zaktualizowanie kosztorysu. Można jednak przyjąć, iż szacunkowy koszt budowy peronu w obecnych warunkach wynosi około 1,5 mln zł.
Realizacja projektu będzie wymagać szczegółowych i precyzyjnych uzgodnień
pomiędzy PKP PLK SA a Urzędem Miasta Opoczno odnośnie do zakresu inwestycji,
podziału kosztów oraz odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych elementów
projektu. Uzupełnieniem projektu powinno być stworzenie parkingu dla samochodów przy projektowanym przystanku kolejowym, jak również organizacja komunikacji
miejskiej.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej aktualnie analizuje możliwość ujęcia w planach inwestycyjnych budowy przedmiotowego przystanku.
Jedną z kluczowych przesłanek determinujących realizację tego zadania musi jednak
stanowić stosunkowo niski koszt całkowity (porównywalny do kosztów budowy infrastruktury dla przewozów pasażerskich na stacji Włoszczowa Północ).
Odnosząc się do możliwości uruchomienia dodatkowych stacji pośrednich na
Centralnej Magistrali Kolejowej, będzie to możliwe po przeprowadzeniu stosownych
analiz. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to linia o podwyższonych parametrach
technicznych, przystosowana do zapewnienia szybkich połączeń między dużymi aglomeracjami, tak więc wprowadzanie na niej kolejnych postojów spowodować może obniżenie parametrów technicznych tej linii, tj. zakłócenie przepustowości, konieczności
obniżenia prędkości handlowej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu

15. POSIEDZENIE SENATU
(6 lipca 2012 r.)

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
oraz senatora Henryka Ciocha
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W Anglii trwają przesłuchania byłego prezesa Barclays Bank Boba Diamonda, prowadzone przez komisję parlamentarną, a związane ze skandalem, jaki wybuchł w związku z manipulacjami na stawce Libor i Euribor.
W efekcie prowadzonego dochodzenia, które obejmuje w sumie 20 banków,
Barclays Bank został ukarany przez nadzorców angielskich i amerykańskich karą w wysokości £290 mln za manipulacje stawką Libor używaną
na rynku światowym do wyznaczania cen za usługi finansowe na łączne aktywa w wysokości $360 bln, zaczynając od kredytów dla przedsiębiorstw, a kończąc na opłatach za używanie kart kredytowych. Kary nie
zakończyły postępowania, które po rezygnacji prezesa Diamonda (jak i szefa bankowości inwestycyjnej Barclays – Jerry’ego del Missiera, a są też
oczekiwania co do tegorocznego odejścia aktualnego szefa – Marcusa Agiusa) nabrało przyspieszenia i jest szeroko komentowane i śledzone przez
światowe media.
Z odpowiedzi przedstawicieli rynku i ekspertów wynika, że w Polsce
analogiczne problemy mają miejsce od wielu lat, jednak bez adekwatnej reakcji odpowiedzialnych za nadzór KNF i nadzorującego tę instytucję premiera. Dzieje się tak, mimo podnoszenia przez przedstawicieli rynku, że z dostępnych informacji można wnioskować, iż banki nie zawierają transakcji po
deklarowanych przez siebie cenach, a statystyki NBP nie pokazują żadnych
transakcji, jeśli chodzi o dłuższe terminy, mimo że stawki Wibor na terminy
są kwotowane. Przedstawiciele rynku podnosili także, że były takie przypadki, iż gdy jeden bank chciał wymusić transakcję po kwotowanej stawce,
drugi odpowiadał: nie mam na ciebie limitu. Według wspomnianych ekspertów kryzys rynkowego zaufania z lat 2008–2009 obnażył fundamentalne
ograniczenia Wiboru, w tym brak adekwatności Wiboru względem realnego
kosztu pozyskiwania pieniądza przez banki. Niemniej oderwane od transakcji ustalanie Wiboru ma i w Polsce olbrzymi wpływ na rynek kredytowy
i depozytowy w sytuacji, kiedy na 1,2 bln zł aktywów systemu bankowego
około 700 mld zł kredytów i innych aktywów i 200 mld zł depozytów bezpośrednio lub pośrednio związanych z wyceną Wiboru jest wynagradzanych
w relacji do jego poziomu. Dodatkowo podnoszone jest to, że autonomizacja
stawki Wibor powoduje brak mechanizmu przenoszenia zmian w polityce
monetarnej na rynek międzybankowy.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Premiera z następującymi pytaniami.
Czy w świetle tych informacji KNF prowadzi lub prowadziła jakieś postępowanie dotyczące prawidłowości ustalania stawek Wibor? Czy postępowanie takie doprowadziło do wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości,
a jeśli tak, to jakie działania naprawcze podjęto oraz jakie sankcje i wobec
kogo zastosowano?
Czy NBP oceniał prawidłowość ustalania stawki Wibor i jej wpływ na
rynek międzybankowy?
Czy NBP podejmował jakieś działania związane z mechanizmami ustalania stawek Wibor?
Czy UOKiK podejmował jakieś działania dotyczące prawidłowości ustalania stawek Wibor pod kątem zabezpieczenia interesów konsumentów –
klientów banków, dla których stawka Wibor często jest elementem ceny produktu oferowanego przez bank?
Czy Prezes Rady Ministrów, jako nadzorujący KNF, podejmował jakieś
działania związane ze sposobem ustalania stawek Wibor?
Czy organy administracji publicznej podejmowały dialog dotyczący stawek Wibor ze Związkiem Banków Polskich i innymi podmiotami związanymi
z ustalaniem stawki Wibor co do ewentualnych nieprawidłowości w jej ustalaniu?
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Jakie działania zabezpieczające podjęły organy władzy publicznej, by
zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom w ustalaniu stawek Wibor?
Łączymy wyrazy szacunku
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch

Odpowied
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
NADZORU FINANSOWEGO
Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Adama Jassera, Podsekretarza Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczącego zapytania Panów Senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha na temat nieprawidłowości przy ustalaniu stawek WIBOR (znak sprawy DSPA-4813-558-(1)/l2) uprzejmie przekazujemy
Panu Marszałkowi poniższe informacje wyjaśniające, będące w zakresie kompetencji
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Równocześnie uprzejmie informujemy, że system ustalania stawek WIBOR jest objęty monitoringiem Narodowego Banku Polskiego. W zakresie kompetencji Narodowego Banku Polskiego pozostaje również wskazywanie kryteriów jakie mają spełniać banki Dealerzy Rynku Pieniężnego oraz ocena
adekwatności banków kandydujących do pełnienia tej funkcji. Do NBP trafia również
sprawozdawczość banków pełniących funkcje Dealerów Rynku Pieniężnego.
Odpowiadając na zapytania Panów Senatorów informujemy, że Urząd KNF jest
zainteresowany prawidłowo funkcjonującym i odpowiednio płynnym rynkiem międzybankowym, dzięki któremu banki mają pełniejszy dostęp do finansowania swojej działalności i prowadzi w tym zakresie własne analizy.
Oceniając systemy zarządzania ryzykiem w bankach, Urząd KNF monitoruje ustalane przez poszczególne banki limity transakcyjne oraz analizuje skalę rzeczywistych
transakcji przeprowadzanych na rynku międzybankowym. Z ankiety przeprowadzonej przez Urząd KNF wynika, że w 2011 r. banki i oddziały instytucji kredytowych
będące Dealerami Rynku Pieniężnego zawarły 5.213 transakcji o łącznej wartości
776,3 mld zł, z czego 91,5% ogólnej liczby transakcji i 91,3% ich ogólnej wartości stanowiły transakcje O/N. W okresie przedkryzysowym udział transakcji O/N w ogólnej
wartości transakcji na rynku międzybankowym kształtował się na poziomie ok. 80%.
W latach 2008–2009 nastąpiło wyraźne ograniczenie wielkości wzajemnych limitów,
jakie banki ustalają na transakcje na rynku międzybankowym. Częstym zjawiskiem
było także zamykanie i ograniczanie limitów wybranym bankom na niektóre typy
transakcji. Chociaż po roku 2009 nastąpiła zauważalna poprawa, rynek międzybankowy nie powrócił do stanu z roku 2007. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację finansową polskiego sektora bankowego nie ma żadnych uzasadnionych przyczyn, aby rynek
funkcjonował w ograniczonym zakresie.
W pewnym stopniu czynnikami ograniczającymi rozwój rynku międzybankowego
jest negatywne oddziaływanie otoczenia zewnętrznego, a w szczególności eskalacja
kryzysu zadłużeniowego w krajach strefy euro. Powrót do stanu sprzed kryzysu fi-
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nansowego jest także utrudniony przez fakt silnej konkurencji, jaką dla depozytów
międzybankowych stanowią bezpieczne inwestycje np. w bony pieniężne Narodowego
Banku Polskiego, jak również lokaty w podmiotach dominujących. Należy jednak zaznaczyć, że wszelkie transakcje w obrębie grupy kapitałowej są uważnie monitorowane przez Urząd KNF.
W związku z utrzymującą się ograniczoną płynnością rynku międzybankowego,
Zastępca Przewodniczącego KNF Pan Wojciech Kwaśniak zwrócił się 18 maja br. do
Związku Banków Polskich (ZBP), aby banki wypracowały środowiskowe dobre praktyki funkcjonowania rynku międzybankowego. Obecnie trwają prace w tym zakresie,
mające na celu ustalenie wspólnych działań zmierzających do ożywienia rynku międzybankowego. Na początku września br. planowane jest spotkanie z przedstawicielami sektora bankowego, podczas którego zostanie przedstawiona ich własna ocena
sytuacji, jak i możliwe rozwiązania zaistniałych problemów.
KNF wspiera również wszelkie inicjatywy w zakresie międzybankowej wymiany
informacji, które mogą się przyczynić do lepszego zarządzania ryzykiem w bankach.
Jednym z takich projektów są prace prowadzone pod egidą Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) i grupy banków nad rynkową inicjatywą w zakresie budowy bazy cen transakcyjnych na rynku depozytów. Dzięki takim informacjom możliwe
będzie pełniejsze oszacowanie rzeczywistej ceny pieniądza, która może dla banku stanowić punkt odniesienia dla innych typów transakcji.
Jednocześnie informujemy, że Urząd KNF nie prowadził dotychczas formalnych
postępowań ws. ustalania stawek WIBOR, ponieważ nie występowały uprawdopodobnione sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach w tym obszarze. Pragniemy jednak
zapewnić, że Urząd KNF w pełni popiera działania, które zmierzają do zwiększenia liczby transakcji oraz wydłużenia ich terminów na krajowym rynku międzybankowym.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Środki z budżetu państwa przeznaczone na Fundusz Pracy leżący w gestii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i mający przeciwdziałać bezrobociu są w części przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wspieranie działalności gospodarczej osób bezrobotnych ze środków
Funduszu Pracy realizowane jest poprzez przyznawanie jednorazowego dofinansowania umożliwiającego osobom objętym programem pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa związanych z podjęciem działalności.
Dofinansowania przyznawane są osobom bezrobotnym po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku złożonego we właściwym powiatowym urzędzie pracy
na podstawie podpisanej umowy. Osoby bezrobotne uzyskujące dofinansowanie mają obowiązek kontynuować założoną działalność gospodarczą
przez okres minimum dwunastu miesięcy.
Statystyki pokazują, że spośród firm, które zostały założone przez bezrobotnych dzięki pomocy środków przyznanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w latach 2008–2011 85%
nadal funkcjonuje, a 15% z nich zakończyło swoją działalność. Według raportu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej najczęstszymi powodami zakończenia działalności w percepcji
właścicieli była niekorzystna zmiana sytuacji na rynku (32%) oraz zbyt duża
konkurencja (27,3%). Są to zatem czynniki niezależne od przedsiębiorców.
Budżet Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
został w ustawie budżetowej na rok 2012 przyznany w wysokości zbliżonej
do tej z roku 2011, co oznacza, że w bieżącym roku powiatowe urzędy pracy
realizują ustawowe zadania na poziomie roku 2011. Tak niskie środki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu sprawiły, że
zastosowanie mają kryteria dostępu przy rozpatrywaniu wniosków zawarte w regulaminach dotyczących poszczególnych form aktywizacji zawodowej. Powyższe środki wymusiły wprowadzenie limitów w zakresie okresów
trwania umów oraz kwot w poszczególnych instrumentach i usługach rynku
pracy.
W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie.
Czy ze względu na wysoką skuteczność formy aktywizacji bezrobotnych,
jaką są dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, w pracach
nad ustawą budżetową na 2013 r. przewidziane jest zwiększenie środków
na tę formę aktywizacji bezrobotnych?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej
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Odpowiedź
Warszawa, 10 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r. znak: BPS/043-15/554/12 oświadczeniem złożonym przez Pana Grzegorza Czeleja Senatora RP na
15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r., uprzejmie informuję.
W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2012, stanowiącym załącznik do
ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z 15 marca 2012 r.
poz. 273) zaplanowano wydatki w wysokości 8.862.854 tys. zł, w tym na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu – 3.435.080 tys. zł. Kwota ta obejmuje również
wydatki na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
W lipcu 2012 r. Minister Finansów wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie
finansowym Funduszu Pracy na 2012 r. polegających na zwiększeniu przychodów
i odpowiednio kosztów Funduszu Pracy o 500.000 tys. zł z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (w tym na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 100.000 tys. zł, co oznacza wzrost do kwoty 460.706 tys. zł).
Obecnie trwają prace nad budżetem roku 2013, w tym nad planami finansowymi
funduszy celowych będącymi załącznikami do ustawy budżetowej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Przychylając się do stanowiska Rady Miasta Puławy z dnia 31 maja
2012 r., zwracam się z prośbą o zaniechanie planów likwidacji Oddziału
Celnego w Puławach.
Biorąc pod uwagę rozwój województwa lubelskiego, które ze względu
na swoje położenie we wschodniej części Polski objęte zostało programem
wyrównywania szans i likwidacji dysproporcji rozwojowych, likwidacja
Oddziału Celnego w Puławach, miasta liczącego blisko pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców, stanowić będzie zaprzeczenie tych działań. Brak łatwego
dostępu do oddziału stanowić będzie znaczne utrudnienie dla większości
dużych, małych i średnich przedsiębiorców z regionu, gospodarstw szkółkarskich oraz obywateli.
Planowane osiągnięcie oszczędności finansowych dla Skarbu Państwa
z tytułu likwidacji Oddziału Celnego w Puławach nie znajduje żadnego uzasadnienia wobec: utrudnień w działalności gospodarczej przedsiębiorców,
podniesienia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, utrudnień
w dostępie obywateli do administracji publicznej, co stanowi przecież zaprzeczenie idei reformy administracyjnej kraju, wzrostu bezrobocia w regionie,
osłabienia wymiany handlowej, w szczególności na kierunku wschodnim –
z Rosją, Ukrainą i Białorusią, oraz osłabienia możliwości rozwojowych.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn
leżących u podstaw decyzji o likwidacji Oddziału Celnego w Puławach oraz
o zaniechanie działań mających na celu jego likwidację.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej


Odpowied
Warszawa, 18 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka nr BPS/043-15-554/12 z dnia 12 lipca
2012 roku, dotyczące oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Czeleja
w sprawie planów likwidacji Oddziału Celnego w Puławach, uprzejmie informuję, że
obecnie nie są procedowane akty prawne zmierzające do zmiany struktury organizacyjnej Służby Celnej, w tym do likwidacji Oddziału Celnego w Puławach. Zawsze
zmiany w zakresie struktury poprzedzone są konsultacjami społecznymi, a ich wynik
jest brany pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.
Jednocześnie informuję, że Służba Celna na bieżąco prowadzi monitoring oraz
analizę funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Celnej. Przeprowadzając
analizę funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Służby Celnej bierze się
pod uwagę specyfikę danej jednostki pod względem obsługiwanych przez nią podmiotów. Na bieżąco monitoruje się m.in.:
– liczbę dokonywanych odpraw, w tym w procedurze uproszczonej,
– możliwość zapewnienia przedsiębiorcom optymalnej obsługi celnej,
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– efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych,
– optymalizację wydatków i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami
publicznymi.
Równolegle Służba Celna wprowadza szereg ułatwień i uproszczeń dla wiarygodnych przedsiębiorców, tak aby konieczność załatwiania formalności związanych z obrotem towarowym w ramach UE oraz krajami trzecimi była dla nich jak najmniej
uciążliwa. Możliwość dokonywania odpraw poza oddziałem celnym w miejscu wyznaczonym zmniejsza koszty związane z dostarczeniem towarów do oddziału celnego, jak
również umożliwia racjonalne planowanie dostaw oraz dokonywanie odpraw eksportowych poza godzinami pracy oddziału celnego.
Należy zaznaczyć, że zachodzące zmiany w przebiegu procesów biznesowych wewnątrz organizacji przedsiębiorców wymuszają jednocześnie konieczność dokonywania zmian w podejściu Służby Celnej do ich kontroli i obsługi. Wprowadzenie przez
Służbę Celną systemów informatycznych, stosowanie selektywnej kontroli opartej na
zarządzaniu ryzykiem, ograniczają koszty i czas dostawy towarów. Podejście to umożliwia racjonalne zagospodarowanie zasobów kadrowych i skierowanie ich w pozostałe
obszary wymagające zintensyfikowania działań, takie jak kontrola rynku.
Obecnie przepisy prawa celnego stwarzają warunki dla dużej samodzielności podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi celnej, skracając czas dokonywania odpraw
celnych i ograniczając do minimum kontakty przedsiębiorców z placówką celną. Firmy
w wielu przypadkach nie muszą dostarczać towarów do oddziałów celnych. Wszystkie
czynności związane z odprawą celną dokonywane są w siedzibie firmy.
Przedstawiając powyższe wyrażam nadzieję, iż przekazane informacje dotyczące
podejmowanych przez Służbę Celną działań spotkają się ze zrozumieniem i aprobatą.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o nielikwidowanie skrzyżowania przejazdu kolejowego kategorii A znajdującego się w miejscowości
Szczaniec w województwie lubuskim na kilometrze 397.026. Planowana likwidacja wiąże się z przedsięwzięciem pod nazwą „Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E 20 i CE 20) – pozostałe roboty”.
Od 11 maja br. trwa akcja społeczna mająca na celu zbieranie podpisów
pod petycją do Zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Likwidacja skrzyżowania uniemożliwi przejazd pojazdów samochodowych
oraz przyczyni się do podziału miejscowości Szczaniec na dwie części. Miejscowość ta jest zamieszkiwana przez blisko tysiąc pięćset osób, a proponowana budowa nowej drogi wzdłuż torów kolejowych do zamkniętego skrzyżowania, to jest od kilometra 397.026 do budowanego nowego wiaduktu
kolejowego na kilometrze 97.792, nie rozwiąże wspomnianego problemu.
Ponadto skierowanie ruchu pojazdów na drogę powiatową nr 1210F
przyczyni się do powstania dodatkowych kosztów związanych zarówno
z przebudową dwóch przepustów drogowych – rzeki Lubnica i Struga Świebodzińska – jak i z przebudową około siedmiusetmetrowego odcinka drogi
powiatowej od budowy planowanego wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211F.
Ważną stroną tego problemu jest również aspekt społeczny. Likwidacja skrzyżowania spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym, a mieszkańcy
będą zmuszeni do korzystania z dwukilometrowego objazdu, co przyczyni
się do wzrostu ich codziennych wydatków.
Jednocześnie władze gminy proponują rozwiązanie, które mogłoby przyczynić się do zniwelowania problemu. Alternatywą jest pogłębienie torowiska w formie zniżającego się tunelu, który rozpoczynałby się przy wiadukcie
kolejowym, do skrzyżowania na kilometrze 397.026, a w miejscu obecnego
przejazdu należałoby wykonać wiadukt drogowy, pod którym przejeżdżałyby pociągi.
Apeluję o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie strat społecznych.
Z poważaniem
Robert Dowhan


Odpowied
Warszawa, 30 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na złożone podczas 15. posiedzenia Senatu RP oświadczenie senatora Roberta Dowhana w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego w miejscowości
Szczaniec, skierowanego do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka przy piśmie BPS/043-15-555/12 z dnia 12 lipca 2012
roku przedstawiam poniższe informacje.
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Likwidacja przejazdu kolejowego kategorii A w miejscowości Szczaniec ciągu linii
E20 w km 397,026 została zaplanowana w ramach projektu „Modernizacja II korytarza kolejowego (linia E20 i C-E20) – pozostałe roboty”, stanowiącego kolejny etap
modernizacji linii Warszawa – Kunowice rozpoczętej w latach 90. Projekt przygotowywany w latach 2005–2008 przewidywał na odcinku Poznań – Rzepin, na którym
znajduje się przedmiotowy przejazd podniesienie prędkości maksymalnej pociągów do
200 km/h. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 roku (Dz. U. nr 33, poz. 144)
w przypadku gdy na linii przewiduje się kursowanie pociągów z prędkościami powyżej
160 km/h wymagana jest przebudowa skrzyżowania na dwupoziomowe. W związku
z tym konsultant wykonujący projekt wstępny opracował koncepcję zawierającą rozwiązanie polegające na likwidacji przejazdu w km 367,026 oraz wybudowaniu w jego
miejsce podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów, a także budowę drogi równoległej do istniejącego wiaduktu w km 397,792. Rozwiązanie to uwzględniające lokalne uwarunkowania, zostało przedstawione i uzgodnione z przedstawicielami władz
lokalnych, w tym Urzędu Gminy Szczaniec w 2007 roku.
Konsultant – Instytut Kolejnictwa, działając na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
SA, w ramach tego samego projektu w latach 2010–2011 opracował i złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja korytarza
kolejowego nr II (E 20 i CE 20) – pozostałe roboty”, który uwzględniał powyższe przyjęte
i uzgodnione rozwiązania.
W ramach prowadzonych na przełomie maja i czerwca br. konsultacji społecznych
przez RDOŚ w sprawie wydania decyzji środowiskowej, Wójt Gminy Szczaniec wniósł
sprzeciw do zakresu robót, obejmującego likwidację przedmiotowego przejazdu, występując w dniu 11 czerwca 2012 roku z pismem do Instytutu Kolejnictwa informującym o sprzeciwie mieszkańców Gminy Szczaniec wobec planów likwidacji przejazdu
kolejowego kategorii A w km 397,026 linii kolejowej E20. W piśmie tym Wójt opisuje
utrudnienia w ruchu pojazdów na drodze powiatowej nr DP 1210F oraz problemy
mieszkańców jakie wystąpią w takim przypadku z dojazdem do urzędów, instytucji
oświatowych, zakładów pracy itp.
Po ponownym przeanalizowaniu rozwiązań projektowych zaproponowanych w projekcie wstępnym, w tym możliwości przyszłej realizacji inwestycji, a także biorąc pod
uwagę problemy związane z utrudnieniami dla mieszkańców gminy zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum Realizacji Inwestycji odstąpiło od
planowanej likwidacji przejazdu kategorii A w km 397,026 linii E20 i związanej z tym
budowy przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów oraz drogi równoległej.
W imieniu PKP PLK SA przedstawiciel Instytutu Kolejnictwa, pełnomocnik ds. uzyskania decyzji środowiskowej poinformował o powyższej decyzji pismem z dnia 5 lipca
2012 roku Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wójta Gminy
Szczaniec.
Wobec powyższego, proszę o przyjęcie niniejszego stanowiska.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Wnoszę o pilne i jednoznaczne wyjaśnienie ze stroną rosyjską wątpliwości związanych z zasadami wykonywania przez polskich przewoźników
przewozów drogowych do Rosji wynikających z wejścia w życie w dniu
2 maja 2012 r. Ustawy Federalnej N 31-FZ.
2 kwietnia 2012 r. Prezydent Federacji Rosyjskiej D. Miedwiediew podpisał Ustawę Federalną N 31-FZ, wprowadzając zmiany w zakresie wykorzystania środków transportu zarejestrowanych w innych państwach oraz
wykonywania bez odpowiednich zezwoleń międzynarodowych przewozów
samochodowych ładunków i pasażerów. Ustawa ta wprowadza drastyczny
wzrost kar za naruszenie przepisów dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych.
Wspomniana ustawa jest jednym z elementów zmierzających do eliminacji zagranicznych przewoźników międzynarodowych z rynku przewozów
drogowych do Rosji. Największym problemem nie jest sam akt prawny, ale
stosowana przez władze rosyjskie interpretacja zapisów „Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych” z dnia 30 sierpnia 1966 r. Strona rosyjska uważa, że wyznacznikiem tego, jakiego rodzaju zezwolenie drogowe
powinno być stosowane odnośnie do danego przewozu, nie jest miejsce załadunku pojazdu wynikające z dokumentacji przewozowej, ale kraj pochodzenia towaru lub inne dane zawarte w dokumentach handlowych towarzyszących przesyłce.
W opinii ZMPD taka interpretacja jest niezgodna nie tylko z zapisami
samej wspomnianej umowy, ale także z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu towarów CMR oraz z ogólnie przyjętą praktyką międzynarodową. Stosowanie tej interpretacji powoduje, że przewozy z Polski do Rosji
realizowane na podstawie rosyjskich zezwoleń dwustronnych są w wielu
przypadkach traktowane przez władze rosyjskie jako przewozy niedozwolone i żąda się na ich wykonanie zezwoleń specjalnych, czyli zezwoleń „na
przewóz do i z krajów trzecich”.
Konsekwencją takich działań może być całkowite wyparcie polskich
przewoźników z rynku przewozów w kierunku wschodnim w wyniku poważnych skutków finansowych, które ich dotkną. Problem ten był niejednokrotnie podnoszony przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych w rozmowach dwustronnych ze stroną rosyjską oraz na forum
międzynarodowym.
Stosowanie przez władze rosyjskie błędnej interpretacji zapisów umowy
dwustronnej i drastycznie wysokie kary sięgające kwoty 60 tysięcy zł narażają polskie firmy transportowe na wysokie straty finansowe i uniemożliwiają im wykonanie przewozów do Rosji.
Wnoszę zatem o podjęcie pilnych działań, które uchronią polskich przedsiębiorców transportowych przed konsekwencjami działań strony rosyjskiej.
Celem negocjacji ze stroną rosyjską powinno być precyzyjne i niebudzące
wątpliwości określenie zasad przewozów wykonywanych przez przewoźników obu państw, zgodnie z zapisami umowy dwustronnej.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Odpowiedź
Warszawa, 27 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo nr BPS-043-15-555/12, przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana w sprawie wykonywania przez polskich przewoźników przewozów do Federacji Rosyjskiej, przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą się do zagadnień poruszonych w tym oświadczeniu.
Od chwili opublikowania na oficjalnych stronach internetowych władz rosyjskich
oraz stowarzyszenia przewoźników ASMAP informacji o ustanowieniu Federalnej Ustawy Nr 31-FZ wprowadzającej zmiany w zakresie wykorzystania środków transportu,
zarejestrowanych w innych państwach oraz wykonania bez odpowiednich zezwoleń
międzynarodowych przewozów drogowych ładunków i pasażerów, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prowadzi działania, zmierzające do wyjaśnienia ze stroną rosyjską zasad kwalifikacji rodzajów przewozów drogowych, określonych w polsko-rosyjskiej umowie o międzynarodowych przewozach drogowych z 1996
roku. Dotychczas władze rosyjskie pozostają przy własnej interpretacji dwustronnych
przewozów drogowych, wykonywanych przez polskich przewoźników drogowych pomiędzy Polską a Federacja Rosyjską, część z nich traktując jako przewozy do/z krajów
trzecich. Resort transportu, podczas licznych spotkań ze stroną rosyjską wielokrotnie
podkreślał, że interpretacja tych przewozów stosowana przez stronę rosyjską jest nie
do przyjęcia przez stronę polską. Ponadto praktyka kontrolna władz rosyjskich przy
kwalifikacji przewozów dwustronnych jest niespójna z umową o międzynarodowych
przewozach drogowych oraz z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR.
Mając na uwadze znaczenie rynku rosyjskiego dla polskich przewoźników drogowych i uwzględniając silną pozycję naszych przedsiębiorców w przewozach z Europy
Zachodniej do Federacji Rosyjskiej, strona polska dąży do ostatecznego uregulowania
tej sprawy.
W dniu 3 maja 2012 roku w Lipsku, podczas Sesji Ministerialnej Międzynarodowego Forum Transportowego, odbyły się bilateralne rozmowy Wiceministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnych za transport drogowy.
Omówiono sprawy bieżących problemów występujących w dziedzinie przewozów drogowych w relacjach pomiędzy obu państwami. Strona rosyjska potwierdziła, że dla dokonania kwalifikacji rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego, rozstrzygające
znaczenie ma kraj załadunku towaru. Jednocześnie strona polska przekazała stronie
rosyjskiej pisemne stanowisko w tej sprawie, odzwierciedlające dotychczasowy pogląd
władz polskich na ten temat.
Ponadto, dla wyjaśnienia problemu i ustalenia jednolitego sposobu kwalifikacji
przewozu przez służby kontrolne obu stron, postanowiono zwołać, w trybie pilnym,
posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów
drogowych. Ponadto, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaprosił do Warszawy Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej w celu omówienia aktualnie
występujących problemów w transporcie. Natomiast w dniach 5–6 czerwca 2012 r.
w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Podczas spotkania omówiono sprawę definiowania rodzajów przewozów, zgodnie z umową dwustronną o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanych
rezultatów, a rozmowy będą kontynuowane w dniach 1–3 sierpnia br. Strona polska
dążyła będzie do jednoznacznego zdefiniowania poszczególnych rodzajów przewozów
drogowych i określenia odpowiedniego do danego rodzaju przewozu zezwolenia. Po-
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nadto możliwe jest, że zaistnieją warunki negocjacyjne do ustalenia kontyngentu zezwoleń, którego wielkość i struktura odpowiadała będzie potrzebom strony polskiej.
Jednocześnie strona polska zamierza poruszyć problem zasad kwalifikacji przewozu przez stronę rosyjską na forum Grupy Roboczej ds. Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (S.C.1) w październiku 2012 r.
Należy również wskazać, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej współpracuje ze środowiskiem przewoźników drogowych i z inicjatywy resortu transportu powołano sztab kryzysowy, mający za zadanie monitorowanie sytuację
na rynku polsko-rosyjskich przewozów drogowych oraz wypracowywanie propozycji
działań dla ochrony interesów polskiego transportu drogowego. Jednym z wymiernych
efektów działania sztabu kryzysowego są kontrole przewoźników drogowych w pobliżu
przejścia granicznego w Budzisku, prowadzone przy współpracy służb kontrolnych
podległych innym resortom, które już przynoszą określone efekty w postaci stwierdzenia przypadków przejazdu pojazdów rosyjskich bez zezwoleń lub przypadki fałszowania dokumentów przewozowych. Aktywnie uczestniczą w nich także przedstawiciele
przewoźników drogowych, którzy wspierają swym doświadczeniem kontrolujących.
Dalsze działania strony polskiej uzależnione będą od postępu w rozmowach dwustronnych, prowadzonych obecnie ze stroną rosyjską zarówno przez administrację
rządową, jak i przewoźników drogowych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Apeluję o ingerencję w sprawie podpisania przez Narodowy Fundusz
Zdrowia umów z Centrum Medycznym „Aldemed” w Zielonej Górze. W ramach Lubuskiego Regionalnego Operacyjnego Programu na lata 2007–2013
„Aldemed” wziął udział w konkursie i złożył projekt pod nazwą „Nowoczesny Oddział Szpitalny w «Aldemed» Centrum Medyczne”. Projekt ten został
oceniony pozytywnie, a „Aldemed” otrzymał dofinansowanie w kwocie
3,7 miliona zł, co stanowiło 48% kosztów budowy. Wspomniany projekt był
częścią inwestycji w ramach budowy obiektu za 12 milionów zł, który spełnia wszelkie normy sanitarne, posiada trzynastołóżkowy oddział, dwie sale
operacyjne, salę wybudzeń, pomieszczenia dla personelu, myjnie, magazyny i wyposażenie do sterylizacji.
W województwie lubuskim pacjenci już od dawna borykają się z problemem, jakim jest długie oczekiwanie na zabiegi specjalistyczne w szpitalu
wojewódzkim, podczas gdy Centrum Medyczne „Aldemed” posiada zaplecze
niezbędne do ich wykonywania, a sprzęt medyczny wykorzystuje się tam
obecnie tylko w celu realizowania wizyt prywatnych.
Centrum Medyczne „Aldemed” z przyczyn technicznych nie było w stanie przystąpić do konkursu w terminie, w związku z czym nie zawarło umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie może udzielać pacjentom specjalistycznej opieki w zakresie projektu „Nowoczesny Oddział Szpitalny w «Aldemed» Centrum Medyczne”.
Dyrektor placówki oświadczył, iż „Aldemed” jest w stanie wykonywać
zabiegi taniej niż w szpitalu wojewódzkim, co także przyczyniłoby się do redukcji kolejek. W budynku mieszczą się gabinety lekarskie i zabiegowe służące prowadzonej działalności, a jedyną barierę stanowi brak stosownych
dokumentów umożliwiających wykonanie zabiegów.
„Aldemed” oferuje usługi w zakresie zabiegów operacyjnych w ramach
chirurgii jednego dnia w specjalnościach takich jak: ginekologia, chirurgia
ogólna, neurochirurgia, ortopedia, otolaryngologia, alergologia oraz chirurgia
plastyczna. W województwie lubuskim zapotrzebowanie na te usługi jest
bardzo duże, a większość Lubuszan zmuszona jest do przeprowadzania zabiegów w innych rejonach.
„Aldemed” Centrum Medyczne zostało poinformowane o tym, iż nowy
konkurs na kontrakt zostanie ogłoszony jesienią 2013 r., co po raz kolejny
znacznie wydłuży czas oczekiwania pacjentów na zabiegi.
Proszę o ingerencję w sprawie podpisania umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Centrum Medycznym „Aldemed” w Zielonej Górze.
Z poważaniem
Robert Dowhan


Odpowied
Warszawa, 2012.07.23
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-556/12, oświadczeniem Pana Senatora Roberta Dowhana w sprawie pomocy w za-
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warciu umowy przez NFZ ze świadczeniodawcą „Aldemed” z siedzibą w Zielonej Górze,
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027,
ze zm.), przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie należy
do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawowym zadaniem oddziału wojewódzkiego Funduszu jest określanie jakości i dostępności, analiza kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej, oraz zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców
danego województwa. Realizacja tego zadania następuje poprzez kontraktowanie odpowiedniej ilości świadczeń opieki zdrowotnej w ramach posiadanych środków finansowych.
Oddziały wojewódzkie NFZ organizują i finansują udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej na danym obszarze w oparciu o plan finansowy na dany rok kalendarzowy. Plan ten określa w szczegółowy sposób m.in. możliwości finansowe oddziału oraz
sposób podziału przyznanych środków na poszczególne rodzaje, zakresy świadczeń
i obszary kontraktowania. Zatem działania związane z zabezpieczeniem świadczeń
opieki zdrowotnej są ściśle powiązane z poziomem środków finansowych, jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jak więc wynika z powyższego, to do kompetencji dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia należy decyzja, czy w określonym zakresie istnieje potrzeba zabezpieczenia dostępu do świadczeń i ogłoszenia postępowania konkursowego.
Wymaga podkreślenia, że podstawowym zadaniem oddziału wojewódzkiego Funduszu jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców danego województwa
(zakup usług medycznych na określonym poziomie jakości), a nie budżetowanie konkretnych podmiotów leczniczych.
Zauważyć należy również, że postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń toczy się w oparciu o zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania świadczeniodawców. Minister Zdrowia nie może więc ingerować w proces kontraktowania popierając określonych świadczeniodawców.
Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia stosując kryterium legalności, rzetelności i celowości i w oparciu o instrumenty określone
w ustawie. Do instrumentów tych należą m.in. wydawanie zaleceń mających na celu
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności do przepisów
prawa. Minister Zdrowia nie posiada natomiast kompetencji do wydawania NFZ wiążących poleceń co do sposobu realizacji określonych czynności, gdy nie naruszają one
przepisów prawa.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Panie Ministrze!
Rada Miasta Puławy zajęła w dniu 31 maja 2012 r. stanowisko w sprawie niedopuszczenia do likwidacji Oddziału Celnego w Puławach w następującym brzmieniu.
Mając na względzie dynamiczny rozwój powiatu puławskiego oraz
ościennych powiatów – ryckiego i opolskiego – wyrażamy sprzeciw wobec
planów likwidacji Oddziału Celnego w Puławach. Uzasadnienie jest następujące.
Plany likwidacji Oddziału Celnego w Puławach stanowią duże zagrożenie dla dynamicznie rozwijających się powiatów: puławskiego, ryckiego
i opolskiego. Likwidacja będzie oznaczała także znaczne utrudnienie w dostępie do służb celnych dla tutejszych dużych przedsiębiorstw, jak Zakłady Azotowe SA „Puławy”, Biowet Puławy, Zakłady Mięsne „Dobrosławów”,
i dla innych zakładów tego typu, a także dla wielu średnich i małych przedsiębiorstw z tego regionu.
Planowane osiągnięcie oszczędności finansowych dla Skarbu Państwa
z tytułu likwidacji tego oddziału nie znajduje żadnego uzasadnienia wobec
utrudnień w działalności gospodarczej przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
utrudnień w dostępie obywateli do administracji państwowej, wzrostu bezrobocia w regionie, podniesienia kosztów działalności gospodarczej, osłabienia
wymiany handlowej, w szczególności z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Nastąpi
również osłabienie możliwości rozwoju regionu.
Likwidacja Oddziału Celnego w Puławach stoi w sprzeczności z działaniami rozpoczętymi w ramach realizacji programów wyrównywania szans
i likwidacji dysproporcji rozwojowych regionu wschodniego. Utrzymanie Oddziału Celnego w Puławach będzie pozytywną odpowiedzią na postulaty
zgłaszane przez przedsiębiorców i mieszkańców regionu.
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się do Pana Ministra
Finansów z prośbą o poważne potraktowanie stanowiska Rady Miasta Puławy i zawartych w nim argumentów oraz proszę o poinformowanie mnie, jaka
będzie przyszłość Oddziału Celnego w Puławach.
Stanisław Gogacz


Odpowied
Warszawa, 18 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka nr BPS/043-15-557/12 z dnia 12 lipca
2012 roku, dotyczące oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Stanisława Gogacza w sprawie planów likwidacji Oddziału Celnego w Puławach, uprzejmie informuję,
że obecnie nie są procedowane akty prawne zmierzające do zmiany struktury organizacyjnej Służby Celnej, w tym do likwidacji Oddziału Celnego w Puławach. Zawsze
zmiany w zakresie struktury poprzedzone są konsultacjami społecznymi, a ich wynik
jest brany pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.
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Jednocześnie informuję, że Służba Celna na bieżąco prowadzi monitoring oraz
analizę funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Celnej. Przeprowadzając
analizę funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Służby Celnej bierze się
pod uwagę specyfikę danej jednostki pod względem obsługiwanych przez nią podmiotów. Na bieżąco monitoruje się m.in.:
– liczbę dokonywanych odpraw, w tym w procedurze uproszczonej,
– możliwość zapewnienia przedsiębiorcom optymalnej obsługi celnej,
– efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych,
– optymalizację wydatków i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami
publicznymi.
Równolegle Służba Celna wprowadza szereg ułatwień i uproszczeń dla wiarygodnych przedsiębiorców, tak aby konieczność załatwiania formalności związanych z obrotem towarowym w ramach UE oraz krajami trzecimi była dla nich jak najmniej
uciążliwa. Możliwość dokonywania odpraw poza oddziałem celnym w miejscu wyznaczonym zmniejsza koszty związane z dostarczeniem towarów do oddziału celnego, jak
również umożliwia racjonalne planowanie dostaw oraz dokonywanie odpraw eksportowych poza godzinami pracy oddziału celnego.
Należy zaznaczyć, że zachodzące zmiany w przebiegu procesów biznesowych wewnątrz organizacji przedsiębiorców wymuszają jednocześnie konieczność dokonywania zmian w podejściu Służby Celnej do ich kontroli i obsługi. Wprowadzenie przez
Służbę Celną systemów informatycznych, stosowanie selektywnej kontroli opartej
o zarządzanie ryzykiem, ograniczają koszty i czas dostawy towarów. Podejście to umożliwia racjonalne zagospodarowanie zasobów kadrowych i skierowanie ich w pozostałe
obszary wymagające zintensyfikowania działań, takie jak kontrola rynku.
Obecnie przepisy prawa celnego stwarzają warunki dla dużej samodzielności podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi celnej, skracając czas dokonywania odpraw
celnych i ograniczając do minimum kontakty przedsiębiorców z placówką celną. Firmy
w wielu przypadkach nie muszą dostarczać towarów do oddziałów celnych. Wszystkie
czynności związane z odprawą celną dokonywane są w siedzibie firmy.
Przedstawiając powyższe wyrażam nadzieję, iż przekazane informacje dotyczące
podejmowanych przez Służbę Celną działań spotkają się ze zrozumieniem i aprobatą.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze skierowanym do mnie przez starostę nowosolskiego pismem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, a w szczególności kwestii finansowych samorządów, które w wyniku likwidacji lub przekształcenia szpitali zobowiązane są do spłaty ich
zobowiązań cywilnoprawnych, wnoszę oświadczenie odnośnie do potrzeby
wprowadzenia do ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej stosownych zmian uwzględniających możliwość objęcia wsparciem finansowym powiatów znajdujących się w takiej specyficznej sytuacji.
Powiat nowosolski w latach 1999–2001 liczył sto dwadzieścia siedem tysięcy mieszkańców i obejmował m.in. gminy Sława, Szlichtyngowa i Wschowa. Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przyjęte przez gminy, powiaty i samorządy województw, określono, że
powiat nowosolski z dniem 1 stycznia 1999 r. przejął Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej we Wschowie oraz w Nowej Soli. Od dnia 1 stycznia 2002 r. doszło do wydzielenia powiatu wschowskiego, który objął gminy
Szlichtyngowa, Sława oraz Wschowa, jednak w ślad za tym nie doszło do
przekazania SP ZOZ we Wschowie powiatowi wschowskiemu i pozostał on
na utrzymaniu powiatu nowosolskiego.
Dodatkowo propozycje powiatu nowosolskiego kierowane do władz powiatu wschowskiego dotyczące uregulowania tej sytuacji nie przyniosły pozytywnych efektów, ponieważ powiat wschowski ich nie przyjął. Sytuacja
patowa nadal trwa.
Szpital wschowski już w momencie wyodrębnienia powiatu wschowskiego miał problemy finansowe, a jego zadłużenie systematycznie rosło.
Zobowiązania w 2000 r. wynosiły 3,2 mln zł, a już w 2002 r.– 5,8 mln zł,
podczas gdy realizowane przychody wynosiły 7 mln zł w 2000 r. i 10 mln zł
w 2002 r. W 2005 r. zobowiązania szpitala wyniosły 110% jego rocznych
przychodów. Podjęto próbę restrukturyzacji placówki, którą rada powiatu
zaopiniowała pozytywnie, jednakże ze względu na trudności w pozyskaniu
środków finansowych na program restrukturyzacji wojewoda lubuski podjął
decyzje o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego i o podjęciu przez
radę powiatu nowosolskiego uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie. Likwidacja została zakończona
31 grudnia 2010 r.
W trakcie prowadzonego procesu likwidacji w 2007 r. SP ZOZ zaciągnął
długoterminowy kredyt na kwotę 14 mln zł, którego zabezpieczeniem było
poręczenie powiatu nowosolskiego. Powiat poręczył ten kredyt ze względu
na stale narastającą wysokość odsetek od zobowiązań placówki będącej
w likwidacji.
Powiat nowosolski w 2011 r. podjął działania w zakresie pozyskania
środków finansowych w ramach tzw. Planu B. Pomimo uzyskania pozytywnej opinii wojewody lubuskiego (pismo nr PS-VI.042.2.7.2011 MJan z dnia
5 września 2011 r.) nie uzyskał on akceptacji Ministerstwa Zdrowia (pismo
MZ-OZZ-O75-23424-218/LO/11 z dnia 11 października 2011 r.) i odmówiono udzielenia dotacji celowej. Sytuacja taka miała miejsce również wtedy,
gdy przepisy prawa po raz kolejny nie uwzględniały sytuacji powiatu nowosolskiego.
Powiat nie miał wpływu na przeprowadzony uprzednio nieudany proces
restrukturyzacji. Gdyby w tym okresie wiadomo było, jakie zapisy zostaną
zawarte w przepisach umożliwiających pozyskanie środków na cel restrukturyzacji (uchwała RM nr 58/2009 z dn. 27 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”), to podjęto by kolejną jej próbę. Niestety jedyną pozostającą możliwością ratowania
SP ZOZ we Wschowie było poręczenie kredytu, który powiat nowosolski zmuszony jest spłacać po dziś dzień.
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Specyficzna sytuacja powiatu nowosolskiego nie jest uwzględniana
w aktualnych obowiązujących przepisach prawa, co zmusza władze powiatu do prowadzenia restrykcyjnej polityki finansowej i do zaniechania realizacji inwestycji infrastrukturalnych po to, aby spłacać poręczony kredyt dla
wschowskiej placówki medycznej.
Aktualnie proponowane zmiany w ustawie o działalności leczniczej nadal nie regulują kwestii wsparcia dla jednostek samorządu, które znalazły
się w tak specyficznej sytuacji jak powiat nowosolski. Mimo zgłaszanego
wcześniej stanowiska XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z dnia 13 kwietnia 2012 r. wskazującego na konieczność rozszerzenia
pomocy państwa w zakresie spłaty zobowiązań cywilnoprawnych szpitali
przejętych i przejmowanych przez samorządy w wyniku ich likwidacji lub
przekształcenia.
W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o uwzględnienie w projekcie zmiany ustawy o działalności leczniczej takich stanów prawnych,
w których organy samorządowe zmuszone zostały w wyniku podziałów administracyjnych do realizacji zadań publicznych, na podstawie których muszą utrzymywać szpitale będące w trakcie likwidacji bądź przekształcenia
i wywiązywać się z umów cywilnoprawnych. Obecny stan prawny nie gwarantuje takim samorządom żadnego wsparcia finansowego ani środków,
które mogłyby pomóc w sytuacji, w jakiej zostały pozostawione.
Z poważaniem
Stanisław Iwan


Odpowied
Warszawa, 2012.07.24
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Pana Stanisława Iwana, przekazane przy
piśmie z dnia 12 lipca 2012 r. znak: BPS/043-15-558/12, w sprawie wprowadzenia
do ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej stosownych zmian uwzględniających możliwość objęcia wsparciem finansowym samorządów (np. powiat nowosolski),
które w wyniku likwidacji lub przekształcenia szpitali, zobowiązane są do spłaty ich
zobowiązań cywilnoprawnych (takich jak m.in. powiat nowosolski), uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych informacji.
W nawiązaniu do opisanej w oświadczeniu sytuacji powiatu nowosolskiego,
uprzejmie informuję, że w ramach Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” podmiot ten ubiegał się o dotację z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych wynikających
z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z tym, że kredyt został zaciągnięty w 2007 r.
tj. po umorzeniu przez Wojewodę Lubuskiego postępowania restrukturyzacyjnego (nie
zostały spełnione warunki określone w powyższej ustawie), kredyt ten nie mógł być
uznany jako kredyt zaciągnięty na restrukturyzację finansową, bowiem postępowanie
restrukturyzacyjne wynikające z ustawy w tym czasie było już umorzone.
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Odnosząc się natomiast do wprowadzenia stosownych zmian do ustawy o działalności leczniczej, uwzględniających możliwość objęcia wsparciem finansowym również
takich stanów prawnych, w których organy samorządowe zmuszone zostały w wyniku
podziałów administracyjnych do realizacji zadań publicznych, na podstawie których
muszą utrzymywać szpitale będące w trakcie likwidacji bądź przekształcenia i wywiązywać się z umów cywilnoprawnych, uprzejmie informuję, iż w związku z uchwaleniem w dniu 14 czerwca br., przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742), której założenia są zbieżne
z założeniami projektu rządowego, obecnie nie są prowadzone prace nad nowelizacją
ustawy. W ustawie tej dodatkowo wprowadzono zapis umożliwiający uzyskanie dotacji z budżetu państwa w wysokości spłaconych przez podmioty tworzące kredytów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, spłaconych przez te podmioty
z tytułu udzielonego poręczenia.
Zgodnie z powyższą ustawą wsparcie adresowane jest do podmiotów tworzących,
które dokonają przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w spółkę kapitałową na zasadach określonych w ustawie w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. Te dwa elementy tj. przekształcenie i wsparcie są ze sobą nierozerwalnie
związane, zatem nie jest możliwe udzielenie wsparcia finansowego jednostce samorządu terytorialnego, która nie dokonała przekształcenia na zasadach określonych
w wyżej cytowanej ustawie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się mieszkańcy miasta Raciąż
w powiecie płońskim z informacją, że Telekomunikacja Polska wystawiła na
sprzedaż budynek przy ulicy Kilińskiego w Raciążu. W budynku tym ma
obecnie swoją siedzibę placówka Poczty Polskiej.
W związku z tym proszę o informację, czy dyrekcja Poczty Polskiej przewiduje inną lokalizację dla placówki w Raciążu.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 23 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, przy piśmie z dnia 25 lipca 2012 r. (sygn. BM-1kb-0701-1484/2012) oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Jana Marię Jackowskiego podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r. w sprawie placówki Poczty Polskiej w Raciążu
(sygn. BPS/043-15-559/12), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie wskazać należy, iż z przeprowadzonego przez Pocztę Polską SA postępowania wyjaśniającego wynika, że właściciel budynku, w którym zlokalizowany jest
Urząd Pocztowy Raciąż k. Sierpca podejmuje próby zbycia przedmiotowej nieruchomości od 5 lat, dotychczas bezskutecznie.
Poczta Polska SA do chwili obecnej nie otrzymała informacji dotyczącej wypowiedzenia najmu lokalu zajmowanego przez Urząd Pocztowy Raciąż k. Sierpca.
W związku z otrzymaną informacją, Poczta Polska SA zwróci się do właściciela
budynku – Telekomunikacji Polskiej SA z zapytaniem dotyczącym przyszłości przedmiotowej nieruchomości. Jednocześnie podjęty zostanie monitoring lokalnego rynku nieruchomości, pod kątem możliwości zapewnienia nowej lokalizacji dla placówki
pocztowej w Raciążu, w przypadku, gdyby TP SA wypowiedziała obecną umowę najmu
lokalu.
Z poważaniem
Małgorzata Olszewska
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Dotarła do mnie informacja, iż wdrażana jest komercjalizacja Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Szpital ostatnio otrzymał
akredytację udzieloną przez ministra zdrowia. Aktualnie ważny certyfikat
akredytacyjny posiada sto jedenaście szpitali spośród siedmiuset.
Placówka, mimo podjęcia przez dyrekcję i załogę wysiłku w celu poprawienia wyniku finansowego, generuje straty, które powodują zadłużenie.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej samorząd województwa musi je
pokryć lub zdecydować o komercjalizacji. W procesie przewidywanej restrukturyzacji urząd marszałkowski na pewno będzie występował o fundusze do
Ministerstwa Zdrowia.
W związku z tym zwracam się z pytaniem, czy samorząd, który otrzyma
środki na restrukturyzację, będzie zobligowany przekazać te środki bezpośrednio szpitalowi w Ciechanowie pomimo zobowiązań finansowych szpitala wobec samorządu wojewódzkiego? Jest to bardzo ważne, ponieważ brak
tych środków podnosi ryzyko kłopotów finansowych, które i tak mogą być
duże z powodu obecnego zadłużenia.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.07.26
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Pana Jana Marii Jackowskiego (skierowane do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów przy piśmie BPS/043-15-559/12), przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia
17 lipca 2012 r. znak: DSPA-4813-559-(1)/12, w sprawie komercjalizacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z art. 201 ustawy o działalności leczniczej otrzymana dotacja, o której
mowa w art. 196 ust. 1, może być przeznaczona wyłącznie na spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, odsetek od nich lub pokrycie kosztów przekształcenia, w tym kosztów określenia
wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż dotację otrzymuje, po spełnieniu warunków określonych w wyżej cytowanej ustawie, podmiot tworzący, który może ją przeznaczyć na
wyżej wskazane cele, a tym samym brak jest podstaw prawnych aby środki finansowe
uzyskane w ramach dotacji mogły być przekazane Szpitalowi.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia w kwestii opieki
nad żołnierzami powracającymi z misji wojskowych.
Ilu żołnierzy uczestniczyło w misjach w Iraku i Afganistanie od momentu
zaangażowania Polski w działania wojenne? Proszę o podanie osobno danych dla Iraku i Afganistanu oraz innych misji i działań prowadzonych poza
granicami Polski przez naszych żołnierzy.
Na jaką pomoc mogą liczyć powracający z misji żołnierze, zwłaszcza ci,
u których stwierdzono zespół stresu pourazowego lub zaburzenia lękowe
i depresję?
Czy MON lub Sztab Generalny prowadzi dane o liczbie żołnierzy polskich,
którzy wskutek uczestnictwa w misjach doznali uszczerbku na zdrowiu lub
zostali wskutek odniesionych ran kalekami? Jeśli tak, to proszę o podanie
tych danych liczbowych.
Czy MON lub Sztab Generalny dysponuje danymi o liczbie samobójstw
wśród żołnierzy, którzy powrócili z misji wojskowych? Jeśli tak, to proszę
o podanie tych danych statystycznych.
Jak wygląda zabezpieczenie medyczne żołnierzy, którzy powrócili z misji na terenie kraju? Proszę o podanie liczby dostępnych placówek medycznych wraz z wykazem liczby leczonych tam żołnierzy.
Jak wygląda zabezpieczenie materialne żołnierzy, którzy powrócili z misji? Na jaką formę wsparcia materialnego mogą liczyć i w jakiej wysokości?
Proszę o podanie informacji o liczbie żołnierzy, którzy ubiegali się o wsparcie
materialne po powrocie z misji lub korzystali z takiego wsparcia.
Czy MON lub Sztab Generalny jest w stanie zapewnić zatrudnienie
w swych strukturach żołnierzom pozostającym bez możliwości zarobkowania w innych obszarach? Proszę o podanie informacji o liczbie tak zatrudnionych żołnierzy.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2012.08.07
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pana
Senatora Jana Marii Jackowskiego złożone na 15. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lipca br., dotyczące opieki nad żołnierzami powracającymi
z misji wojskowych (BPS/043-15-559/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
W misjach w Republice Iraku i Islamskiej Republice Afganistanu od 2003 r., w ramach polskich kontyngentów wojskowych, ogółem pełniło służbę 38 601 żołnierzy,
w tym w Iraku – 15 550, w Afganistanie – 23 051. W pozostałych misjach udział polskich żołnierzy wynosił około 20 000. Łącznie we wszystkich operacjach międzynarodowych (pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Traktatu Północ-
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noatlantyckiego i Unii Europejskiej) prowadzonych poza granicami Polski od 1953 r.
uczestniczyło około 84 000 żołnierzy.
Opieka medyczna (psychiatryczna) i psychologiczna, jaka jest zapewniana żołnierzom po powrocie ze służby poza granicami kraju, w znacznej mierze wynika z zakresu
świadczeń medycznych realizowanych przez placówki wojskowej służby zdrowia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.), żołnierze zawodowi objęci
są powszechnym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i korzystają ze świadczeń
na warunkach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia w każdym z 19 resortowych szpitali, dla których organem założycielskim
oraz nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej, a także w funkcjonujących przy
szpitalach poradniach. Dodatkowo mają dostęp do świadczeń udzielanych w trybie
ambulatoryjnym w 32 wojskowych specjalistycznych przychodniach lekarskich w całej Polsce. Ponadto, uprawnionym żołnierzom zawodowym, którzy doznali urazów lub
zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych, zapewnia się możliwość korzystania z zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych oraz ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym
– poza kolejnością – w 4 wojskowych szpitalach uzdrowiskowych (w Krynicy-Zdroju,
Busku-Zdroju, Lądku-Zdroju i Ciechocinku). Do dnia dzisiejszego z dwudziestodniowych turnusów rehabilitacyjnych w Domu Weterana w Lądku Zdroju skorzystało
21 weteranów.
Żołnierze zawodowi skierowani do służby poza granicami państwa podlegają bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz szczepieniom ochronnym.
Żołnierze poszkodowani powracający ze służby poza granicami państwa korzystają
ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące im uprawnienia – legitymacji weterana i legitymacji weterana poszkodowanego, wydawanej przez Ministra Obrony Narodowej. Do dnia 31 lipca br. wydano ogółem
1 806 legitymacji weterana i 115 legitymacji weterana poszkodowanego.
Żołnierze mający status weterana oraz weterana poszkodowanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), mają prawo – poza kolejnością – do bezpłatnej pomocy
psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez
wojskowe pracownie psychologiczne, a także udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne są związane z działaniami poza granicami państwa.
W ramach profilaktycznej opieki psychologicznej żołnierze powracający ze służby
poza granicami państwa mogą korzystać nieodpłatnie z czternastodniowych turnusów leczniczo-profilaktycznych we wskazanych wyżej czterech wojskowych szpitalach
uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych. W trakcie tych pobytów realizowany jest program
„Treningu antystresowego”, prowadzony przez psychologów i lekarzy psychiatrów.
Uczestnikom turnusów mogą towarzyszyć członkowie rodzin bądź inne bliskie osoby.
Od początku funkcjonowania turnusów, tj. od 2004 r., z tej formy pomocy skorzystało
9 686 osób.
Ponadto, w celu uzupełnienia systemu osłony psychologicznej, decyzją Nr 304/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji turnusów rehabilitacyjnych z „Treningiem psychologicznym” dla żołnierzy i pracowników
jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. Urz. MON
Nr 13, poz. 164), zostały powołane turnusy rehabilitacyjne z treningiem psychologicznym organizowane na bazie Wojskowego Ośrodka Kondycyjno-Szkoleniowego w Mrągowie. Turnusy te są przeznaczone dla żołnierzy, których aktualny stan nie wymaga
leczenia w warunkach oddziału psychiatrycznego, leczenia ambulatoryjnego ani oddziaływań terapeutycznych w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych. Ponadto, w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przewiduje się
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prowadzenie szeroko pojętych działań profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego.
Wspomniana wcześniej ustawa o weteranach działań poza granicami państwa
gwarantuje weteranom poszkodowanym prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku urazów i chorób nabytych w trakcie działań poza
granicami państwa. Weterani poszkodowani mogą korzystać:
– poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej,
– bezpłatnie ze świadczeń opieki zdrowotnej niegwarantowanych jako bezpłatne
oraz innych świadczeń odpłatnych i rehabilitacji,
– bezpłatnych leków umieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leków recepturowych na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– bezpłatnie z wyrobów medycznych (przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych),
– bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych
ze środków publicznych.
Żołnierze pełniący służbę poza granicami Polski objęci są również profilaktycznymi
programami zdrowotnymi, które pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych schorzeń i uzyskanie pomocy medycznej w sytuacjach tego wymagających – takimi, jak Program identyfikacji genetycznej oraz profilaktyki cytogenetycznej w Siłach Zbrojnych RP
żołnierzy zawodowych, żołnierzy służby nadterminowej i pracowników resortu obrony
narodowej czy Program profilaktyki chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego.
Żołnierze zawodowi przygotowujący się do misji poza granicami kraju oraz żołnierze, którzy z nich wrócili, przez okres sześciu miesięcy po powrocie, są uprawnieni
również do bezpłatnego leczenia stomatologicznego w wymiarze ponadstandardowym.
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie materialne żołnierzy zawodowych, którzy powracają
do kraju informuję, że przysługuje im uposażenie zasadnicze w wysokości określonej
na zajmowanym w kraju stanowisku służbowym i inne należności pieniężne określone w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Ponadto ustawa o weteranach działań poza granicami państwa przyznaje żołnierzom-uczestnikom misji poza granicami państwa, w zależności od posiadanego statusu szereg uprawnień socjalnych. Weterani i weterani poszkodowani mają prawo do
ubiegania się o zapomogę, do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni), zwrotu
kosztu przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub dowódców jednostek wojskowych oraz
asysty honorowej podczas pogrzebu. Ponadto, weteran ma prawo do korzystania (stałego lub czasowego) z domu weterana, a weteran poszkodowany – do skorzystania
z pomocy finansowej na kształcenie, świadczeń określonych w ustawie z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2010 r. Nr 101, poz. 648 ze zm.) – np. ulgowe opłaty za przejazdy komunikacją
miejską i środkami krajowego transportu publicznego, dodatku dla weterana (tylko
w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę), a także bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych).
Wszyscy żołnierze, którzy są rotowani w związku z odniesieniem obrażeń, w momencie rotacji otrzymują jednorazową zapomogę z celowego funduszu zapomóg, będącego w dyspozycji Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. Dotychczas takie zapomogi
wypłacono żołnierzom PKW Afganistan i PKW KFOR (Kosowo). W latach 2008–2012
(do dnia 20 lipca br.) żołnierzom Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan ogółem wypłacono sto trzynaście zapomóg, na łączną kwotę 180.888.82 zł, co daje średnią wysokość 1.600.79 zł, a żołnierzom PKW KFOR – tylko dwie i tylko w bieżącym
roku – na łączną kwotę 5.000,00 zł.
Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób
powstałych w związku ze służbą poza granicami państwa ma również prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.
Wspomniana wcześniej pomoc na naukę (w szkole ponadgimnazjalnej, na stu-
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diach pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub podyplomowych) przysługuje na jedną z wybranych przez weterana poszkodowanego
form kształcenia, w wysokości do 400% najniższej emerytury, obowiązującej od dnia
1 marca każdego roku do końca lutego roku następnego, ogłaszana – w formie komunikatu – przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Pomoc finansowa w tej wysokości (aktualnie do 3.196,72 zł) przysługuje na każdy rok szkolny lub akademicki przez cały czas
trwania nauki lub studiów, nie dłużej niż w wymiarze określonym w programie nauczania lub w programie studiów.
Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentowo uszczerbku na zdrowiu, doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania
zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Naliczany jest w postaci procentowej od najniższej emerytury (aktualnie 799.18 zł) i wynosi odpowiednio:
1) od 10 do 20% uszczerbku – 10%;
2) od 21 do 30% uszczerbku – 20%;
3) od 31 do 40% uszczerbku – 30%;
4) od 41 do 50% uszczerbku – 40%;
5) od 51 do 60% uszczerbku – 50%;
6) od 61 do 80% uszczerbku – 60%;
7) powyżej 80% uszczerbku – 80%.
Ponadto, w razie zaginięcia żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem
zadań służbowych lub jego śmierci Minister Obrony Narodowej może przyznać jednorazowo zapomogę małżonkowi, a w razie braku małżonka – dzieciom pozostającym na
utrzymaniu. W przypadku braku małżonka i dzieci zapomoga może zostać przyznana
rodzicom żołnierza. Przepisy te stosuje się odpowiednio do małżonka, dzieci lub rodziców żołnierza zawodowego, który zmarł w ciągu trzech lat po zwolnieniu z zawodowej
służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
Jeżeli chodzi o będące w zainteresowaniu Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego dane dotyczące liczby żołnierzy polskich, którzy wskutek uczestnictwa w misjach doznali uszczerbku na zdrowiu lub wskutek odniesionych ran zostali kalekami,
uprzejmie informuję, że w wypadkach pozostających w związku ze służbą wojskową
w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami Polski, w okresie od listopada
2003 r. do dnia 26 lipca br., poszkodowanych zostało ogółem 2 441 żołnierzy, w tym
ok. 500 podczas udziału w działaniach bojowych. Pozostali doznali uszczerbku na
zdrowiu w trakcie szkolenia lub wykonywania zadań wynikających z normalnego toku
funkcjonowania jednostki (bazy).
Klinika Psychiatrii oraz Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego,
w okresie od 2006 r. do dnia dzisiejszego, hospitalizowała 260 uczestników misji zagranicznych. U około 39% z nich rozpoznano Zespół Stresu Pourazowego, u 27% – zaburzenia adaptacyjne, nerwicowe oraz somatyczne, u poniżej 10% – zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości oraz problemy z alkoholem.
Odnosząc się do liczby samobójstw wśród żołnierzy, którzy powrócili z misji wojskowych informuję, że resort obrony narodowej dysponuje jedynie raportem Konsultanta Krajowego ds. Obronności w Dziedzinie Psychiatrii w sprawie samobójstw dokonanych ze skutkiem śmiertelnym przez żołnierzy zawodowych w Wojsku Polskim
w latach 1978–2010. Wskazuje on na główne przyczyny samobójstw, wśród których
znajdują się przede wszystkim nieporozumienia i konflikty rodzinne (60,3% badanych), a następnie problemy oraz trudności związane ze służbą wojskową (25,2%).
Współczynnik procentowy żołnierzy zawodowych, którzy odebrali sobie życie głównie
z przyczyn wynikających z zaburzeń psychicznych oscyluje w granicach 10,5% przypadków. Jednocześnie informuję, że w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
30 czerwca br. zarejestrowano ogółem, w całych Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, 208 samobójstw wśród żołnierzy, w tym 3 mające miejsce podczas misji poza
granicami kraju.
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Ponadto informuję, że żołnierze powracający z misji, w tym ci, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, mają możliwość kontynuowania służby w kraju. Z myślą o tych ostatnich, z dniem 1 stycznia 2010 r., ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych
(Dz. U. Nr 79, poz. 669 ze zm.), została wprowadzona nowa kategoria zdrowia – oznaczona jako Z/O (zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami), co oznacza
ograniczoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach
służbowych. Kategorię tę orzeka się w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy
wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej
albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby wojskowej, doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Orzekając o zaliczeniu żołnierza zawodowego do kategorii Z/O, właściwe wojskowe komisje
lekarskie uwzględniają zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym wskazanym przez organ właściwy do wyznaczania na to stanowisko. Stanowisko służbowe wskazuje się w uzgodnieniu z żołnierzem zawodowym.
W swoich orzeczeniach komisje uwzględniają wykaz chorób i ułomności, stanowiący
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości
i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 15,
poz. 80).
Jednocześnie informuję, że Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o wydzieleniu, z ogólnego limitu stanów osobowych Sił Zbrojnych RP, trzydziestu pięciu stanowisk służbowych zarezerwowanych dla żołnierzy z omówioną wyżej kategorią zdrowia
Z/O. Do chwili obecnej na powyższe stanowiska zostało wyznaczonych 20 żołnierzy.
Przedmiotowe stanowiska są najczęściej rozmieszczane w strukturach administracyjnych i sztabowych.
Łączę wyrazy szacunku
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Uzbrojenia i Modernizacji
z up. Waldemar Skrzypczak
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku z powracającym tematem likwidacji szkół proszę o przesłanie
danych o liczbie zamkniętych na przestrzeni ostatnich sześciu lat szkół i innych placówek oświatowych w Polsce, w tym bibliotek, domów kultury oraz
ośrodków kultury, z podziałem na województwa i powiaty.
Proszę również o przesłanie informacji o planowanych zamknięciach
w latach następnych, o których MEN powiadomiło już podmioty prowadzące
te placówki.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 2012.07.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zamykania szkół i placówek systemu oświaty (pismo BPS-043-15-559/12), uprzejmie wyjaśniam.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, ani żaden inny podmiot, nie prowadzi ogólnokrajowego rejestru szkół i placówek systemu oświaty, nie jest zatem możliwe sporządzenie statystyki, dotyczącej liczby zamykanych podmiotów tego rodzaju. Prowadzenie takiego rejestru jest przewidziane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814), która weszła w życie 30 kwietnia
2012 r. Na podstawie tego rejestru w przyszłości będzie możliwe określenie liczby
zamykanych szkół i innych placówek systemu oświaty. Pierwsze dane z ww. rejestru
będą dostępne po 31 października 2012 r.
Obecnie możliwe jest jedynie porównanie liczby szkół i placówek określonego typu
w kolejnych latach szkolnych. Zestawienie takie obrazuje zmianę liczby szkół/placówek danego typu w określonym województwie, co nie jest równoznaczne z liczbą zamkniętych/powołanych szkół/placówek. Jeśli w danym województwie zlikwidowano
np. trzy gimnazja, ale powołano dwa nowe, to w wyniku otrzymamy, że liczba gimnazjów zmieniła się o jedno gimnazjum.
W załączeniu przekazuję:
1) Zestawienia zmiany liczby przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół dla dzieci i młodzieży, według województw i powiatów, od roku
szkolnego 2006/2007 do roku szkolnego 2011/2012,
2) Zestawienia zmiany liczby placówek systemu oświaty, według województw i powiatów, od roku szkolnego 2006/2007 do roku szkolnego 2011/2012.
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Z uwagi na obszerny wolumen danych, zestawienia przekazuję w formie elektronicznej na płycie CD.
Zestawienia dotyczą podmiotów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Jednocześnie wyjaśniam, że w świetle
obowiązujących przepisów decyzje o likwidacji ww. podmiotów systemu oświaty są
autonomicznymi decyzjami ich organów prowadzących, opiniowanymi jedynie przez
kuratorów oświaty.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Z uwagi na doniesienia dotyczące sytuacji publicznych domów dziecka, warunków w nich panujących oraz z uwagi na sygnały o łamaniu praw
dziecka proszę o przesłanie informacji o liczbie działających w kraju domów
dziecka wraz z podaniem podmiotów je prowadzących, o liczbie dzieci w nich
przebywających oraz o kosztach funkcjonowania tych placówek z podziałem
na województwa w ujęciu na jedno dziecko.
Ile w ciągu ostatnich sześciu lat utworzono w kraju placówek realizujących inne formy opieki nad dziećmi?
Jakie są koszty utrzymania dziecka w placówce państwowej, a jakie
w rodzinnych domach i placówkach interwencji kryzysowej?
Proszę również o przesłanie wyników kontroli, jaką przeprowadził Rzecznik Praw Dziecka i NIK w tych placówkach, oraz o podanie informacji, jakie
działania podejmuje rząd w celu zmiany państwowych domów dziecka w rodzinne ośrodki opieki i jakie przeznacza na ten cel środki.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-559/12, dotyczące oświadczenia senatorskiego senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie liczby działających w kraju domów dziecka, uprzejmie wyjaśniam.
Zgodnie z danymi ze sprawozdania MPiPS-03, w 2011 r. funkcjonowało 785 placówek opiekuńczo-wychowawczych (placówki typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego, wielofunkcyjnego), w tym 594 prowadzone przez powiat i 191 prowadzonych przez inny podmiot. W placówkach prowadzonych przez powiat przebywało
22 490 dzieci, a w placówkach prowadzonych przez inny podmiot – 5 643 dzieci (łącznie
28 133 dzieci). Oznacza to, że liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych spada, gdyż w 2008 r. wynosiła ona 29 815. Równocześnie, dzięki
wzrostowi liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2008–2011 z 741
do 785 systematycznie poprawiał się standard w zakresie zmniejszenia liczby dzieci
przebywających w poszczególnych placówkach. Gros dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej przebywa w rodzinnych formach organizacyjnych tej pieczy i udział ten
w ostatnich latach systematycznie wzrasta. O ile w 2008 r. w rodzinach zastępczych
przebywało 66 026 dzieci, to w 2011 r. 66 971 dzieci.
Wydatki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201) wzrosły z ok. 1 mld zł
w 2008 r. do ok. 1,2 mld zł w 2011 r. Wydatki z ww. rozdziału w 2011 r. w podziale na
województwa przedstawia tabela.
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Województwo

Lp.

Kwota

1

dolnośląskie

2

kujawsko-pomorskie

109 686 863
74 674 416

3

lubelskie

70 214 073

4

lubuskie

39 553 192

5

łódzkie

81 294 601

6

małopolskie

82 354 691

7

mazowieckie

142 813 819

8

opolskie

28 089 374

9

podkarpackie

51 377 811

10

podlaskie

27 864 657

11

pomorskie

72 760 911

12

śląskie

13

świętokrzyskie

32 904 079

14

warmińsko-mazurskie

54 601 626

15

wielkopolskie

75 951 973

16

zachodniopomorskie

67 851 475

142 637 926

Polska

1 154 631 487

W analogicznym okresie wzrosły również wydatki z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego na rodziny zastępcze (rozdział 85204) odpowiednio z 656,4 mln zł do
699,9 mln zł. Wydatki z ww. rozdziału w 2011 r. w podziale na województwa przedstawia poniższa tabela.
Województwo

Lp.

Kwota

1

dolnośląskie

61 929 029

2

kujawsko-pomorskie

37 878 754

3

lubelskie

32 391 930

4

lubuskie

28 523 773

5

łódzkie

51 006 652

6

małopolskie

40 890 940

7

mazowieckie

70 774 577

8

opolskie

19 342 384

9

podkarpackie

24 429 242

10

podlaskie

18 639 619

11

pomorskie

54 224 072

12

śląskie

99 535 665

13

świętokrzyskie

17 857 354

14

warmińsko-mazurskie

40 395 035

15

wielkopolskie

57 671 997

16

zachodniopomorskie

44 440 797

Polska

699 931 818

Natomiast odnośnie do ośrodków interwencji kryzysowej należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1361 z późn. zm.) interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych
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działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej (art. 47
ust. 1), które są kierowane do osób dorosłych oraz rodzin z dziećmi m.in. ofiar przemocy w rodzinie. Wg sprawozdania MPiPS-03 w 2011 r. ośrodków interwencji kryzysowej
dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzonych przez powiat – było 117 na ogólną liczbę
995 miejsc. Z tej formy wsparcia w 2011 r. korzystało 24 623 osoby. Dodatkowo inne
podmioty prowadziły 30 ośrodków interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie na ogólną liczbę 389 miejsc – liczba osób korzystających 6 193 osoby.
Odnosząc się do kwestii kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapoznało się z raportami Rzecznika Praw Dziecka
i Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z obowiązującymi w 2011 r. przepisami ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 roku, nr 175, poz. 136,
z późn. zm.), sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie jakości działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim
nad realizacją standardów opieki i wychowania w tych placówkach oraz nad zgodnością zatrudnienia pracowników placówek z wymaganymi kwalifikacjami, należało do
zadań własnych wojewody. Wojewoda sprawował również nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w oparciu o przepisy ustawy Karta Nauczyciela.
Departament Polityki Rodzinnej MPiPS, w ramach realizacji zadań zapisanych
w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, utrzymywał stały kontakt z pracownikami nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w poszczególnych
województwach. W sprawach szczególnych, dotyczących stwierdzonych w placówce
opiekuńczo-wychowawczej nieprawidłowości, występował o informację do właściwego
wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego.
W odniesieniu do problemów wykraczających poza jednostkowy przypadek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kieruje do wszystkich wydziałów polityki społecznej
urzędów wojewódzkich pismo z zaleceniem zbadania danego problemu w podległych
jednostkach. W latach ubiegłych Ministerstwo zalecało sprawdzanie w czasie kontroli w placówkach m.in. spraw dotyczących przestrzegania praw dziecka, zasadności
umieszczania wychowanków w szpitalach psychiatrycznych, przeprowadzania dla
kadry placówek szkoleń z dziedziny psychiatrii dziecięcej i związanych z tym obszarem problemów prawnych, sprawdzania stopnia osiągnięcia standardów przez poszczególne placówki.
W Informacji NIK o wynikach kontroli funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałaniu z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci
do wychowania w rodzinie (kontrola obejmowała lata 2008–2010 oraz I półrocze 2011
roku) wskazano, że w kontrolowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych odnotowano akty wandalizmu, agresji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej wobec
innych wychowanków. NIK wskazała, że główną przyczyną tych zdarzeń było to, że
niedostosowani społecznie nieletni, którzy na podstawie orzeczeń sądowych powinni
być umieszczani w placówkach resocjalizacyjnych (MOW, MOS, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze), przebywali w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, między innymi na podstawie niepokojących
informacji uzyskiwanych z wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich podejmowało już próby wprowadzenia zmian prawnych w tym zakresie. Rządowy projekt
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, skierowany we wrześniu
2010 r. do Sejmu RP, przewidywał brak możliwości przebywania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci, które postanowieniem sądu zostały skierowane do
MOS i MOW, a także proponował uchylanie w takich sytuacjach postanowień opiekuńczych o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Po pozytywnie zakończonym procesie resocjalizacji sąd podejmowałby decyzję o ponownym umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zmniejszyć
poczucie zagrożenia wakacyjnymi powrotami wychowanka, który niejednokrotnie był
sprawcą przemocy i dezorganizacji życia placówki, a także przyczyniłoby się do uwolnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, blokowanych przez wychowanków przebywających w MOS i MOW nierzadko po kilka lat. Propozycja powyższa
nie spotkała się z aprobatą Parlamentu.
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Od dnia 1 stycznia 2012 r. kwestię kontroli i nadzoru na działalnością placówek
opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych regulują przepisy art. 122–126 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Ustawa ta wprowadza również szereg rozwiązań, które
zmierzają do jeszcze lepszego zabezpieczenia praw dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przepisy ustawy, które
przewidują znaczne ograniczenie liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poprzez umieszczanie w nich dzieci nieco starszych, powyżej
10 roku życia, a także poprawę standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie
do 14 wychowanków liczby przebywających w nich dzieci. Jak stanowi ustawa, zmiany powyższe będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach, tak aby od stycznia 2020 r. wiek dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie był niższy niż
10 lat, natomiast placówki opiekuńczo-wychowawcze od stycznia 2021 r. uzyskały
standard 14-osobowy.
Zabezpieczeniu praw dziecka służy ponadto wprowadzona w ustawie zasada, że
z dzieckiem pracować może tylko osoba, która oprócz stosownego do zakresu jej działania wykształcenia i kwalifikacji, posiadała i posiada pełnię władzy rodzicielskiej,
a także wypełnia obowiązek alimentacyjny i nie była skazana prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ponadto, w przypadku
wszczęcia przeciwko osobie będącej między innymi dyrektorem placówki opiekuńczo--wychowawczej, wychowawcą lub osobą pracującą z dziećmi postępowania karnego
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego osoba ta zostaje zawieszona w pełnieniu obowiązków do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Zgodnie z art. 239 ustawy, Rada Ministrów przedłoży Sejmowi i Senatowi RP po
raz pierwszy sprawozdanie z realizacji ustawy wraz z wnioskami dotyczącymi sposobu i zakresu finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do dnia 30 lipca 2013 r.
Podobne sprawozdania będą w następnych latach – stosownie do art. 189 ww. ustawy
– przygotowywane corocznie i przedstawiane Sejmowi i Senatowi RP. Taki mechanizm
monitorowania realizacji ustawy pozwoli na inicjowanie koniecznych zmian w ustawie
w sposób kompleksowy, zawsze w oparciu o aktualną – wynikającą ze sprawozdań –
ocenę efektów działania istniejących przepisów.
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie dyrektor Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu
w sprawie zmiany art. 24 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zawartego w ustawie z dnia 26 listopada 2010 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(DzU z 2010 r., nr 238, poz. 1578).
Z korespondencji wynika, że Zespół Prawny Biura Prezesa wydał opinię,
w której wskazał na możliwość nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1c na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku ich braku przekazanie
możliwe jest na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje natomiast na założenia ustawodawcy mówiące o tym, że agencja może przekazać nieodpłatnie nieruchomości zasobu na cele określone jedynie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, a nie w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zaskakująca jest
ta odmienna interpretacja przepisów.
Biorąc pod uwagę fakt, iż są to grunty niezagospodarowane, nieuprawiane, a lokalne społeczności zwracają się o przejęcie tych zasobów w celu
ich zagospodarowania, przepisy winny wspomagać, a nie ograniczać inicjatywy społeczne.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie kwestii
spornych.
Z wyrazami uszanowania
Stanisław Jurcewicz


Odpowied
Warszawa, 8.10.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Jurcewicza z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego uprzejmie informuję, co następuje.
Wbrew temu co twierdzi Pan Senator w przedmiotowej sprawie nie było żadnych
stanowisk Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy też Agencji Nieruchomości
Rolnych. W kwestii stosowania art. 24 ust. 5 pkt 1c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.
z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.) do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił
się Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. W odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Prezesa Agencji, że jedynie nieruchomości wchodzące w skład
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które w miejscowym planie zagospoda-
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rowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy przeznaczone są na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, Agencja Nieruchomości Rolnych może, w drodze
umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, w dniu 14 września 2011 r. skierował do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji pismo, w którym
przedstawił stanowisko, że Agencja nie może nieodpłatnie przekazać nieruchomości
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
W wielu miejscach w Polsce brakuje gazu. To cios, po którym samorządom ciężko będzie się podnieść. Przedsiębiorcy i osoby budujące domy w Radomiu nie otrzymają nowych przyłączy gazu. Od kilku tygodni nie są już
podpisywane umowy na dostawy gazu w mieście i regionie, z wyjątkiem
Szydłowca i jego okolic. Taka sytuacja jest spowodowana ograniczonymi
możliwościami technicznymi, które powstały na skutek braku inwestycji
w linie przesyłowe. Rezerwy przepustowości gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sękocin – Lubienia zostały wyczerpane. Wszystkie firmy, które
chciałyby przyłączyć się do sieci gazowej, spotykają się z odmową. Gazu dla
Radomia na najbliższe lata nie ma i nie będzie – taki komunikat usłyszały
władze miasta.
To prawdziwy skandal, sytuacja, która degraduje nasz region. Obecnie
jest tak, że gaz, który mógłby trafić do Radomia, jest przesyłany do Warszawy. To sytuacja niewyobrażalna i musimy jej natychmiast przeciwdziałać. Powiedzmy to otwarcie – bez nowych przyłączy nie ma mowy o rozwoju
miasta. Skala problemu jest ogromna, dotyczy on nie tylko naszego regionu
zamieszkałego przez sześćset pięćdziesiąt tysięcy osób, gdyż borykają się
z nim również inne miasta. Niestety samorządowcy są bezradni. Za wszystko odpowiada spółka, która jest całkowicie podporządkowana Skarbowi
Państwa.
Apeluję do Pana Premiera o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną skutkom tej dramatycznej sytuacji i uratują wiele polskich miast
przed wyhamowaniem inwestycyjnym. Nie możemy pozwolić, żeby w XXI
wieku Radom został zdegradowany z powodu deficytu gazu, żeby tak wiele polskich miast, gmin i powiatów straciło w wyniku zaniedbań mających
miejsce w ostatnich latach. Nie zgadzam się na to, oczekuję od Pana Premiera konkretnych decyzji w tej sprawie.
W związku z tym bardzo proszę Pana Premiera o odpowiedzi na następujące pytania.
Dlaczego w ostatnich latach ministerstwo nie inwestowało w linie przesyłowe w regionach, w których dziś występuje problem deficytu gazu?
Czy w poprzednich latach prowadzone były jakiekolwiek ekspertyzy, które wskazywały na wyczerpanie przepustowości gazociągów w przyszłości?
Z czyich zaniedbań wynika wyżej wymieniona sytuacja?
Od kiedy ministerstwo zna ów problem i dlaczego nie podejmowano żadnych czynności mających na celu zniwelowanie jego skutków?
Czy planowane są konkretne działania, dzięki którym będzie można poprawić tę dramatyczną sytuację, a jeśli tak, to jakie?
Kiedy Radom może liczyć na nowe przyłącza gazu?
Stanisław Karczewski
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Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 25.07.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 12 lipca 2012 r. (BPS/043-15-561/12), przy którym przesłane zostało oświadczenie Pana Senatora Stanisława Karczewskiego w sprawie braku nowych przyłączy gazu w Radomiu zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi do dnia 31 sierpnia 2012
roku.
Wśród kwestii oraz pytań poruszonych w oświadczeniu znajdują się takie, co do
których najbardziej aktualną wiedzę posiada Minister Skarbu Państwa. Wobec powyższego Minister Gospodarki zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie
informacji, które umożliwią przygotowanie jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi
na pytania zadane przez Pana Senatora.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu

Odpowied
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 13.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z Oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Stanisława Karczewskiego na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r. przesłanym do Ministra
Skarbu Państwa za pośrednictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, w sprawie braku inwestycji w ostatnich latach w linie przesyłowe w regionach,
w których dziś występuje problem deficytu gazu, w tym braku możliwości tworzenia
nowych przyłączy w Radomiu, informuję co następuje.
Na przestrzeni ostatnich lat, jednym z głównych celów polityki Państwa jest realizacja inwestycji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz
rozwój rynku gazu ziemnego w kraju.
W dniu 3 stycznia 2006 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 3/2006 w sprawie
działań mających na celu dywersyfikację dostaw nośników energii. W uchwale tej
zobowiązano Ministra Gospodarki do przygotowania decyzji inwestycyjnych i handlowych dla dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz zwiększenia wydobycia gazu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiększenia pojemności magazynowych.
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W dniu 19 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której budowa
terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG została uznana za inwestycję strategiczną
dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski, realnie zwiększając
nasze bezpieczeństwo energetyczne.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu wyżej wspomnianej inwestycji, w Ministerstwie Skarbu Państwa opracowana została ustawa o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przyjęta przez
Sejm dnia 24 kwietnia 2009 r. Do inwestycji w zakresie terminalu LNG w Świnoujściu
zalicza się budowę falochronu osłonowego w porcie zewnętrznym, stanowisko statkowe, terminal wraz z infrastrukturą oraz gazociąg przyłączeniowy Świnoujście – Szczecin łączący terminal z krajową siecią przesyłową.
Ustawa określa również „inwestycje towarzyszące”, przez które rozumie się inwestycje realizowane przez spółkę PGNiG SA w zakresie rozbudowy podziemnych magazynów gazu w Wierzchowicach, Mogilnie, Kosakowie oraz w Goleniowie, jak również inwestycje realizowane przez spółkę OGP Gaz-System SA w zakresie budowy gazociągów
i instalacji przyłączeniowych dla podziemnych magazynów gazu wymienionych wyżej,
a także budowę gazociągów: Szczecin – Gdańsk, Szczecin – Lwówek, Lwówek – Odolanów, Gustorzyn – Odolanów, Włocławek – Gdynia i Rembelszczyzna – Gustorzyn.
Na wyżej wymienione strategiczne projekty inwestycyjne obejmujące budowę ponad 1 tys. km nowych gazociągów przesyłowych oraz modernizację obecnego systemu przesyłowego, budowę terminalu do odbioru skroplonego gazu LNG, budowę lub
rozbudowę połączeń transgranicznych a także integrację systemów przesyłowych na
poziomie europejskim przewidziana jest kwota około 8 mld zł. Realizacja powyższych
inwestycji umożliwi zwiększenie stopnia gazyfikacji kraju oraz pozwoli na usunięcie
białych plam na gazowej mapie Polski oraz zwiększy przepustowość sieci na istniejących kierunkach.
Przypadki odmawiania podpisywania umów przyłączeniowych na dostawy gazu
sieciowego w rejonie Radomia są wynikiem wyczerpania rezerw przepustowości gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sękocin – Lubienia. Przy wydawaniu warunków przyłączenia przeprowadzana jest ocena wpływu nowego przyłączenia na ciągłość i bezpieczeństwo realizacji przesyłu gazu do pozostałych odbiorców znajdujących się w zasięgu
oddziaływania tych samych źródeł w systemie przesyłowym. W przypadku stacji Sękocin, oczekiwane parametry ciśnienia gazu znacząco przekraczają poziom zapewniający
bezpieczeństwo dostaw gazu do innych regionów, w tym do miasta Warszawy.
W związku z zaistniałą sytuacją, Spółki nadzorowane przez Ministra Skarbu Państwa podjęły szereg działań celem rozwiązania problemu zaopatrzenia w gaz regionu
radomskiego. W ramach podjętych działań doraźnych PGNiG SA wystąpiło do OOO
Gazprom Eksport o przekierowanie części wolumenu gazu z punktu zdawczo-odbiorczego na granicy z Ukrainą w Drozdowiczach do punktu zdawczo-odbiorczego na granicy z Białorusią w Wysokoje. Takie działanie może wpłynąć na wzrost ciśnienia paliwa gazowego na przedmiotowym obszarze. Sprawa jest w toku i wymaga uzgodnień
z partnerem kontraktu.
Ponadto PGNiG SA wspólnie z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. podjęły
działania mające na celu budowę stacji regazyfikacji LNG, która wspomagałaby pracę
sieci dystrybucyjnej w regionie Radomia w okresie szczytowego zapotrzebowania na
gaz. Stacja regazyfikacji LNG byłaby rozwiązaniem tymczasowym, do czasu uzyskania
odpowiedniej sprawności technicznej sieci przesyłowej.
Docelowym natomiast działaniem zmierzającym do zaspokojenia potrzeb na paliwo gazowe w regionie Radomia, obejmującym dłuższą (kilkuletnią) perspektywę czasową jest rozbudowa sieci przesyłowej. W tym zakresie planowa jest m.in.:
– budowa gazociągu łączącego Kozienice z gazociągiem Rembelszczyzna – Wronów,
– budowa gazowej obwodnicy Warszawy tzw. „pierścień warszawski”. Jest to rozwiązanie o największym zakresie inwestycyjnym, które umożliwi również zwiększenie ciśnienia w sieci gazowej w kierunku Radomia z punktu Sękocin.
Ponadto, w Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone są prace nad nowelizacją
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyj-
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nego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 oraz z 2010 r.
Nr 57, poz. 358), która pozwoli znacznie skrócić i przyspieszyć proces inwestycyjny
dotyczący rozbudowy sieci gazowych. Tym samym uchwalenie tej ustawy znacznie
przyśpieszyłoby rozwiązanie problemu zaopatrzenia w gaz regionu radomskiego.
Wyrażam nadzieję, iż przedstawione informacje wyczerpują zagadnienia podniesione w oświadczeniu złożonym przez Pana Senatora Stanisława Karczewskiego podczas 15. posiedzenia Senatu w dniu 6 lipca 2012 roku.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Mając na uwadze rozbieżności dotyczące planów budowy Centrum
Onkologii Ziemi Radomskiej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Radomiu oraz rozwoju Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego, proszę o wyjaśnienia.
W dniu 21 maja 2011 r. pani marszałek Ewa Kopacz, ówczesny minister zdrowia, podczas wizyty w Radomiu poinformowała za pośrednictwem
mediów o możliwości pozyskania środków z budżetu państwa na wyżej wymienione cele. Rozbudziła nadzieje wśród chorych, nie tylko mieszkańców
Radomia, ale i całego regionu. Stanowczo stwierdziła wtedy, że działający
w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Oddział Onkologiczny
to za mało, że chce tu stworzyć centrum onkologii. Wpisanie tego zadania do
Wieloletniego programu inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia pani marszałek uzależniła od przygotowania przez dyrekcję szpitala stosownej dokumentacji. Jako teren pod budowę wskazano działkę należącą do szpitala.
Pani marszałek Ewa Kopacz mówiła o konkretnej puli pieniędzy, z których
miałyby zostać sfinansowane inwestycje. Wnioskując ze słów pani marszałek, można stwierdzić, że realizacja tych zadań miała być pewna i niczym
niezagrożona.
Na prośbę pani marszałek władze miasta sporządziły uzasadnienie celowości budowy nowego Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Wiceprezydent Radomia wszczęła starania o ustalenie terminu spotkania przedstawicieli dyrekcji szpitala,
władz miasta i ministra zdrowia. Celem rozmów miało być uściślenie wysokości wkładu finansowego miasta Radomia w planowanym przedsięwzięciu
oraz omówienie kolejnych etapów działania. Niestety pismo pozostało bez
odpowiedzi. Kolejny krok wykonała dyrekcja szpitala, zwracając się do Mazowieckiego Oddziału NFZ z zapytaniem, czy planowane rozszerzenie działalności po wybudowaniu obiektu uzyska finansowanie z NFZ. Gwarancji
takiej Radomski Szpital Specjalistyczny do tej pory nie otrzymał.
Bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
Czy w budżecie państwa znajdą się środki na realizację Ponadregionalnego Klinicznego Centrum Rehabilitacji w ramach struktur Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego?
Czy planowane rozszerzenie działalności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego po wybudowaniu obiektu ma być finansowane przez NFZ, a podmiotem prowadzącym zostanie samorząd Radomia?
Jakie działania w celu realizacji wyżej wymienionej inwestycji powinny
podjąć na tym etapie władze miasta oraz dyrekcja szpitala?
Czy inwestycje powyższe będą realizowane w przyszłości?
Stanisław Karczewski
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Odpowiedź
Warszawa, 7 września 2012
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Wielce Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Senatora Stanisława Karczewskiego, przesłanym przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-562/12 w sprawie mozliwości pozyskania środków z budżetu państwa na budowę Centrum Onkologii Ziemi
Radomskiej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu oraz na rozwój
Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie dają Ministrowi Zdrowia podstawy prawnej do finansowania z części – 46 Zdrowie inwestycji realizowanych przez jednostki,
dla których nie jest organem założycielskim.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654), podstawę prawną do udzielenia dotacji na remonty i inwestycje podmiotowi leczniczemu, posiada jednostka samorządu terytorialnego, będąca
jego organem założycielskim.
Istnieje natomiast możliwość realizacji inwestycji z dotacji celowych budżetu państwa na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa mogą podlegać działania stanowiące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, nieujęte w kontrakcie
wojewódzkim lub regionalnym programie operacyjnym, w przypadku gdy działania
trwale przyczyniają się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, lub
pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu
operacyjnego oraz na moment wnioskowania są w trakcie realizacji lub ich realizacja
nie rozpoczęła się.
Wszelkie wytyczne zostały określone w dokumencie Ministra Rozwoju Regionalnego pn. Zasady wydawania w 2012 roku przez Ministra Rozwoju Regionalnego opinii
w zakresie finansowania z dotacji celowych budżetu państwa działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.
Ponadto, uprzejmie informuję, że w zakresie pozyskania środków z funduszy
strukturalnych i programów pomocowych na realizację ww. inwestycji, proponowane
przedsięwzięcia mogą potencjalnie uzyskać dofinansowanie w ramach nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009–2014 w Programie „Poprawa i lepsze dostosowanie
ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.
Zgodnie z propozycją ww. Programu, przedstawionego do akceptacji Darczyńców
zakłada się trzy rodzaje interwencji, których dotyczyć mogą wnioski aplikacyjne zgłoszone do otwartego konkursu:
1. Poprawa opieki okołoporodowej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń;
2. Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych;
3. Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika
zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.
Jeżeli przedsięwzięcia wpisują się w jeden z trzech ww. obszarów interwencji, wezmą udział w konkursie, spełnią wszystkie warunki kwalifikacji i otrzymają odpowiednią liczbę punktów w ocenie merytorycznej, mogą uzyskać dofinansowanie. Należy
zaznaczyć, że w przypadku prac budowlanych tylko koszty rozbudowy i przebudowy
są kwalifikowane (nie dotyczy nieruchomości).
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Szczegółowe i wiążące informacje na temat programu, dokumentacji konkursowej,
terminu naboru wniosków dostępne będą po zatwierdzeniu programu przez Darczyńców, planowanego na III kwartał 2012 r. Aktualne informacje będą zamieszczane na
stronie internetowej poświęconej Mechanizmom Finansowym www.zdrowie.gov.pl.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że wsparcie inicjatywy utworzenia Centrum
Onkologii Ziemi Radomskiej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu oraz rozwoju Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, w ramach realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia programów zdrowotnych, możliwe jest jedynie poprzez dofinansowanie
ze środków publicznych zakupu sprzętu i aparatury medycznej, tj. w ramach realizowanych z programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych i Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Jednakże powyższe możliwe będzie
po przeprowadzeniu procedury konkursowej na wybór realizatorów ww. programów
i spełnieniu przez oferenta wymagań postawionych w ogłoszeniach konkursowych,
o czym zostali poinformowani zarówno: Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Radomiu, jak i Główna Księgowa ww. Szpitala, będąca jednocześnie przedstawicielem Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, na spotkaniu, które odbyło się w sierpniu 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
Z wyrazami najwyższego szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w sprawie wydatków dokonywanych ze środków
publicznych na promocję polskich polityków z koalicji rządzącej i polskiej
polityki rządowej w mediach lokalnych, krajowych i zagranicznych.
Dotyczy to promocji, jakiej najbardziej jaskrawym przykładem była reklama polskiej polityki rolnej i ARiMR w czasie UEFA Euro 2012, w której
brał udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Obok polityków
koalicji rządowej podobna promocja dotyczy również instytucji państwowych
zależnych od rządu na przykład ARiMR, NFZ itp.
W odbiorze publicznym opisana promocja ma na celu – obok swojego
oficjalnego przeznaczenia – promowanie polityków biorących udział w takich
akcjach. W związku z kryzysem i wprowadzanymi oszczędnościami w obszarze finansów publicznych wydawanie przez rząd oraz instytucje mu podległe ogromnych środków na promocję swych własnych działań oraz polityków z koalicji rządzącej wydaje się nieuczciwe, dlatego wyraźnie protestuję
przeciwko takim działaniom.
Zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami.
Ile kampanii reklamowych promujących politykę polskiego rządu, instytucji od rządu zależnych (np. ARiMR) oraz polskich polityków odbyło się od
2008 r.? Ilu polityków brało udział w wyżej wymienionych akcjach promocyjnych?
Jakie są koszty przeprowadzenia jednej kampanii promocyjnej w mediach (np. ostatnia kampania promocyjna ARiMR, w której brał udział minister Sawicki)? Ile środków rząd RP wydał na wyżej wymienione kampanie
reklamowe od 2008 r.?
Z poważaniem
Maciej Klima

Odpowied
RZECZNIKA PRASOWEGO RZĄDU
Warszawa, 27 sierpnia 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Macieja Klimę podczas
15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r. w sprawie: wydatków dokonywanych ze środków publicznych na promocję polskich polityków z koalicji rządzącej
i polskiej polityki rządowej w mediach lokalnych, krajowych i zagranicznych, przekazane przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r., znak BPS/043-15-563/12, z upoważnienia
Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.
Chciałbym zaznaczyć, że za kampanie promocyjne realizowane przez poszczególne
resorty odpowiadają ministrowie oraz podlegli im urzędnicy. Premier Donald Tusk stoi
na stanowisku, że kampanie tego typu powinny mieć cel informacyjny lub edukacyjny, a więc służyć przede wszystkim społeczeństwu.
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Trudno zgodzić się z wyrażoną w oświadczeniu Pana senatora Macieja Klimy sugestią, że kampanie promocyjne prowadzone przez instytucje rządowe mają na celu promocję polityków. Podejmowane przez niektóre ministerstwa lub podległe im instytucje
kampanie promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne mają za zadanie dostarczanie
wiedzy obywatelom z zakresu określonych dziedzin.
Chciałbym także poinformować, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie dysponuje danymi dotyczącymi kosztów akcji promocyjnych, które były prowadzone przez
poszczególne ministerstwa oraz instytucje im podległe. Wiedzą taką dysponują poszczególne resorty.
Z wyrazami szacunku
Paweł Graś
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w sprawie sytuacji panującej w 5. Wojskowym
Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Ostatnio pojawiają się informacje o tym, iż
w tym krakowskim szpitalu dochodzi do licznych nieprawidłowości. Wątpliwości budzi kilka aspektów funkcjonowania placówki.
Chodzi o wątpliwości związane z firmą Voxel SA, która świadczy na terenie szpitala usługi medyczne, dotyczące trybu zawarcia umowy ze szpitalem
oraz jej skutków finansowych i opłacalności dla Skarbu Państwa.
Wątpliwości istnieją także w związku z podpisaniem z firmami zewnętrznymi umów na usługi pralnicze, które to umowy zostały podpisane z pominięciem procedury przetargowej.
Kontrowersje budzi również zatrudnianie głównej księgowej oraz bardzo
drogiej kancelarii prawniczej, co może okazać się niekorzystne dla finansów
szpitala. Zwracam uwagę na to, że zatrudnienie kancelarii prawniczej było
poprzedzone rozwiązaniem współpracy z mecenasem Robertem Kotem, który zawsze rzetelnie pracował na rzecz szpitala.
Władzom szpitala zarzuca się niekorzystny i niepotrzebny zakup sprzętu
stomatologicznego oraz remont oddziału neurochirurgicznego.
Swoje uwagi oraz niepokój o dalszy los 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie zgłaszają jego pracownicy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność. Wskazują oni na liczne nieprawidłowości mające miejsce w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, w tym również na kwestie podniesione w niniejszym oświadczeniu.
Wszystkie wymienione zaniedbania mogą spowodować naruszenie interesu publicznego i narażać finanse publiczne na uszczuplenie. Zainteresowani losem szpitala twierdzą, iż winę za wszystkie nieprawidłowości w krakowskiej placówce ponoszą osoby nią zarządzające.
W związku z zaobserwowanymi nieprawidłowościami oraz zgłaszanymi
przez pracowników i związkowców problemami w 5. Wojskowym Szpitalu
Klinicznym w Krakowie uprzejmie proszę o rozważenie przeprowadzenia pilnej kontroli w tym krakowskim szpitalu.
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima


Odpowied
Warszawa, 2012.08.06
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy, złożone podczas
15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lipca br. w sprawie sytuacji
panującej w 5. Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie (BPS/043-15-564/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Resortowi obrony narodowej znane są zawarte w oświadczeniu zarzuty dotyczące
wymienionego szpitala. W związku z nimi w ubiegłym i bieżącym roku były prowa-
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dzone kontrole we wskazanej placówce (przez Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
– w dniach 27.06–01.07.2011 r. oraz przez Departament Kontroli MON – w dniach
23.12.2011–05.01.2012 r.). W ich wyniku stwierdzono, że brak jest potwierdzenia dla
większości zgłaszanych nieprawidłowości.
Odnosząc się do poszczególnych kwestii poruszonych w oświadczeniu uprzejmie
informuję, że umowy podpisane przez szpital wojskowy ze wspomnianą w oświadczeniu firmą Voxel SA dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się umowę najmu
dwóch budynków, która została poprzedzona zgodą podmiotu tworzącego i określeniem warunków dzierżawy. Firma Voxel SA wybudowała od podstaw na terenie zakładu jeden nowy budynek produkcyjny (laboratorium radiofarmaceutyczne) i rozbudowała inny budynek (byłą pralnię), który był w stanie wymagającym generalnego
remontu. Szpital nie posiadał i w dającej się przewidzieć perspektywie nie uzyskałby
środków finansowych na ten remont. Budynek ten nie nadawał się do jakiegokolwiek
wykorzystania i jedynie generowałby koszty dla szpitala. Dzięki działaniom Voxel SA
budynek został znacznie rozbudowany. Po zakończeniu umowy dzierżawy obydwa budynki staną się własnością Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie
wiadomo więc, na czym miałyby polegać sugerowane negatywne skutki finansowe
tych umów. Jeżeli chodzi o świadczenie usług medycznych przez tę firmę, pragnę
wskazać, że umowy w tym zakresie szpital zawiera w drodze otwartych konkursów.
W wybranych przeprowadzonych konkursach przetargowych firma Voxel SA złożyła
najkorzystniejsze oferty i nie było podstaw prawnych do niepodpisania z nią stosownych umów.
Odnosząc się natomiast do wątpliwości związanych z podpisaniem z firmami zewnętrznymi umów na usługi pralnicze, uprzejmie informuję, że w tym zakresie było
prowadzone postępowanie sprawdzające, nadzorowane przez Wojskową Prokuraturę
Garnizonową w Krakowie, między innymi w sprawie zlecenia bez przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firmie „KRAKPOL” realizacji usług
pralniczych przekraczających wartość 14.000 EUR. Zakończone zostało postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa (sygn. akt: Pg. Śl 3/12) z dnia 8 lutego br., w którym w pkt. 3. wskazano na okoliczność, iż postępowanie karne dotyczące tego samego
czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone.
Powyższe postępowanie sprawdzające dotyczyło także sugerowanych niejasności związanych z zatrudnieniem w szpitalu głównej księgowej oraz drogiej kancelarii
prawniczej, a także wspomnianych w oświadczeniu zarzutów dotyczących niekorzystnego i zbędnego zakupu sprzętu stomatologicznego oraz remontu oddziału neurochirurgicznego. We wszystkich przypadkach przywołane wyżej postanowienie z dnia 8 lutego br. jako przesłankę do odmowy wszczęcia postępowania wskazało brak znamion
czynu zabronionego w tych działaniach (pkt 1, 3 i 4 postanowienia).
Pragnę dodać, iż zamówienie na obsługę prawną szpitala w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostało udzielone w trybie ogólnie dostępnego przetargu, zgodnie z obowiązującym prawem. Wymieniony w oświadczeniu radca prawny, z którym zakończona została współpraca
z powodu wygaśnięcia umowy, nie wziął udziału w tym postępowaniu. Z kolei obowiązek zatrudniania głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych
wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.).
Jeżeli natomiast chodzi o wspomniany remont oddziału neurochirurgicznego (roboty budowlane), pragnę nadmienić, że został on szpitalowi „podarowany”, co oznacza, że placówka nie poniosła żadnych kosztów z tym związanych. Potrzeba remontu
wynikała z zaleceń pokontrolnych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.
Ponadto, w odniesieniu do zakupu unitu stomatologicznego, informuję, że w 2010 r.
szpital otrzymał dotację z resortu obrony narodowej na ten cel. Zakup nastąpił po
przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne. Sprawdzenie prawidłowości
prowadzenia tego procesu, a także wykorzystania urządzenia przez 5. Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie było m.in. przedmiotem wspomnianej na początku
kontroli przeprowadzonej w tej placówce, w trybie uproszczonym, przez Departament
Kontroli MON (w terminie 23.12.2011–05.01.2012 r.). Budynek, w którym miał być
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zamontowany ten sprzęt jest obiektem zabytkowym, należało więc, przed przystąpieniem do wykonania robót, uzyskać odpowiednią zgodę konserwatora zabytków.
Taką zgodę Miejski Konserwator Zabytków wydał w dniu 31 maja 2011 r. (pozwolenie
Nr 158/11). Brak synchronizacji zakupu i przystosowania odpowiedniego pomieszczenia spowodował, że szpital utracił gwarancję, której udzielił wykonawca na okres
12 miesięcy – nieprawidłowość ta została potwierdzona przez Departament Kontroli
MON. W dniu 9 lipca br. komendant szpitala zameldował o zamontowaniu i rozpoczęciu użytkowania przedmiotowego unitu. W stosunku do osób odpowiedzialnych za
opóźnienie zostały wyciągnięte wnioski służbowe.
Odnosząc się do wspomnianych przez Pana Senatora Macieja Klimę uwag i niepokoju o dalsze losy 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie ze
strony pracowników placówki i przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, wskazujących na liczne nieprawidłowości mające miejsce
w tej placówce, należy pokreślić, iż w przywołanym wcześniej postanowieniu z dnia
8 lutego br. prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w tym zakresie.
Pragnę także nadmienić, że na powyższe postanowienie przedstawicielom NSZZ
„Solidarność” przy 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie, którzy zainicjowali prowadzenie przedmiotowego postępowania sprawdzającego przez
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, nadzorowanego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie, przysługiwało zażalenie.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w tym wspomniane na początku kontrole, a także pokrywające się z nimi tematycznie postępowania sprawdzające prowadzone przez Żandarmerię Wojskową, zgłoszona przez Pana Senatora Macieja Klimę
sugestia przeprowadzenia kolejnej, pilnej kontroli w omawianej placówce wydaje się
niecelowa.
Łączę wyrazy szacunku
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Uzbrojenia i Modernizacji
z up. Waldemar Skrzypczak
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Przepisy art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wprowadzają pewną dychotomię w procedurze ogłaszania tekstów jednolitych aktów prawnych.
Jak wynika z ust. 1 przywołanego przepisu „jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana
i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, marszałek
Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy”. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada sformułowana w art. 16 ust. 3, wedle której „teksty jednolite
aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego”. Jednakże w toku kolejnych nowelizacji ustawy
poczyniono pewne wyjątki od ostatniej zasady. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. brzmieniem art. 16 ust. 3 ustawy w przypadku
ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych określonego rodzaju
kompetencje do dokonania tej czynności przypisano konkretnemu podmiotowi niebędącemu organem właściwym do wydania ujednoliconego aktu normatywnego.
Cytowany art. 16 ust. 3 in fine określa katalog trzech wyjątków, który
obejmuje regulaminy Sejmu i Senatu, akty normatywne Rady Ministrów oraz
akty normatywne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prawo do ogłaszania
tekstów jednolitych w wymienionych przypadkach przypisano odpowiednio:
marszałkowi Sejmu i marszałkowi Senatu, prezesowi Rady Ministrów oraz
przewodniczącemu KRRiT. Warto przy tej okazji podkreślić, że obowiązujące
przepisy prawa przewidują obowiązek ogłaszania tekstu jednolitego aktu
normatywnego innego niż ustawa nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy, jeśli był on nowelizowany.
Opisany stan prawny oznacza w istocie, że tekst jednolity zmienionej
uchwały podjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego powinien zostać
przyjęty przez organ stanowiący tej jednostki, na przykład przez radę gminy, w formie kolejnej uchwały, do której jako załącznik dołączone będzie
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.
Takie uregulowanie niniejszego zagadnienia powoduje, że samorządy
niezwykle rzadko decydują się na ogłaszanie tekstów jednolitych, obawiając
się chociażby wzniecenia na nowo ewentualnych sporów politycznych przy
okazji podejmowania uchwały w sprawie tekstu jednolitego. Trudno zatem
dziwić się występującej powszechnie praktyce samorządów, które zamiast
stosować procedurę ustawową dotyczącą tekstów jednolitych, wolą podjąć
nową uchwałę.
Wobec tego konieczne wydaje się rozważenie zasadności wprowadzenia
zmian do art. 16 ust. 3 ustawy. Celem zmian powinno być przeniesienie
kompetencji w zakresie ogłaszania tekstów jednolitych uchwał jednostek samorządu terytorialnego poprzez rozszerzenie katalogu wyjątków przewidzianych w tym przepisie. W ten sposób ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały
nie byłoby kompetencją całej rady, tylko jej przewodniczącego.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 10 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na
oświadczenie Senatora RP Pana Ryszarda Knosali w sprawie art. 16 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – (sygn. BPS/043-15-565/12), ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym
możliwym terminie.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena Młochowska

Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 4 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. BPS/043-15-565/12), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę
podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r. w sprawie art. 16 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie wskazać należy, iż art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) stanowi podstawę sporządzania i ogłaszania tekstów
jednolitych. Tekst jednolity to urzędowa wersja tekstu ujednoliconego, czyli takiego
tekstu aktu prawnego, na który zostały naniesione wszystkie zmiany wynikające z aktów nowelizujących dany akt, które weszły w życie do dnia dokonywania ujednolicenia włącznie. Podkreślenia wymaga, że od tekstów ujednoliconych (czyli takich, które
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najczęściej są udostępnianie w elektronicznych systemach informacji prawnej) teksty
jednolite odróżnia to, że są opracowywane przez organ ustawowo do tego upoważniony i są one ogłaszane w sposób urzędowy.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych – jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa
była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może
być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy, natomiast
w art. 16 ust. 3 określono, że teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa
ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego, a w przypadku regulaminów
Sejmu i Senatu – odpowiednio Marszałek Sejmu i Senatu (vide art. 16, ust. 4, pkt 1);
aktów normatywnych Rady Ministrów – Prezes Rady Ministrów (vide art. 16, ust. 4,
pkt 2); aktów normatywnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (vide art. 16, ust. 4, pkt 3). Tekst jednolity aktu
normatywnego, innego niż ustawa, ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu
jednolitego.
Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono (vide art. 16 ust. 4).
Ustosunkowując się natomiast do propozycji przedstawionej przez Pana Senatora
związanej z nowelizacją art. 16 ust. 3 ww. ustawy, która wskazywałaby na przewodniczącego rady jako właściwego do ogłaszania tekstu jednolitego uchwały należy pamiętać, że w świetle przepisów ustaw ustrojowych poszczególnych szczebli jednostek
samorządu terytorialnego – tj. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) – zadaniem
przewodniczącego: rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa jest wyłącznie
organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad. Rolą przewodniczącego pozostaje, aby
– de facto – czynność techniczna, jaką jest przyjęcie przez radę/sejmik obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały bez korekt – było sprawnie przeprowadzone. Należy także podkreślić, że kwestie związane z procedurą związaną z podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, mogą zostać szczegółowo uregulowane w statutach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego – w taki
sposób, aby zapewnić sprawność całego procesu w ramach rady/sejmiku.
Nie można pomijać także kwestii kontroli legalnościowej dokonywanej przez organ
nadzoru. Tej ocenie podlegają wyłączenie uchwały, przyjęcie propozycji wydawania
obwieszczenia przez przewodniczącego pozbawiłoby organ nadzoru możliwości weryfikacji ujednoliconego aktu pod względem legislacyjnym.
Z poważaniem
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
W oparciu o art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty w 1992 r. zostało
wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zastanawiający jest przepis zawarty w §7 ust. 1 tego rozporządzenia,
który stanowi, że „nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej
szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy”. Problematyczna jest druga część tego przepisu zakazująca nauczycielowi religii pełnienia roli wychowawcy klasy, podczas gdy w odniesieniu do wszystkich
pozostałych obowiązków i odpowiedzialności nauczyciel religii został zrównany z nauczycielami innych przedmiotów. Jeśli przyczyną ustanowienia
tego zakazu była obawa o możliwy wpływ poglądów katechety na jego wychowanków, to wydaje się ona chybiona, bowiem przekonania każdego nauczyciela niezależnie od nauczanego przez niego przedmiotu mogą przecież
oddziaływać na innych ludzi, uczniów.
Wychowawca musi powstrzymywać się od oceny przekonań uczniów,
bo działając jako przedstawiciel państwa, jest do tego zobowiązany zgodnie z zasadą bezstronności światopoglądowej państwa. Nie inaczej byłoby
w przypadku katechety, obecnie zaś może dochodzić do sytuacji obchodzenia prawa, kiedy to nauczyciel religii zostaje wychowawcą z uwagi na jego
uprawnienia do nauczania także innego przedmiotu, na przykład matematyki. Osoba nauczyciela pozostaje ta sama, ale wówczas nikt nie neguje jego
uprawnień do pełnienia obowiązków wychowawcy klasy i nie sprawdza potencjalnego wpływu jego poglądów na podopiecznych.
Wobec tego kieruję do Pani Minister pytanie: jakie było ratio legis takiego
zakazu i czy w dalszym ciągu jego obowiązywanie jest uzasadnione?
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala


Odpowied
Warszawa, 2012.07.17
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane pismem BPS/043-15-566/12 z 12 lipca br. oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę podczas 15. posiedzenia Senatu
RP w dniu 6 lipca 2012 r. w sprawie możliwości pełnienia funkcji wychowawcy klasy
przez nauczyciela religii, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Omawianą kwestię regulują przepisy §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155,
z późn. zm.). Zostały one przyjęte w porozumieniu z przedstawicielami kościołów
i związków wyznaniowych, które brały udział w pracach nad przywołanym rozporządzeniem.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
Zasada ta wynika ze szczególnego statusu nauczyciela religii, którego specyfiką
jest m.in. podwójna podległość: nauczyciel religii jako pracobiorca podlega dyrektorowi szkoły, natomiast jako nauczyciel przedmiotu podlega władzom zwierzchnim kościoła lub związku wyznaniowego, od których otrzymał upoważnienie do nauczania
religii (określonego wyznania) w szkole publicznej.
Podstawą do zawarcia umowy z nauczycielem religii jest imienne skierowanie do
pracy w danej szkole, wydane przez właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku
wyznaniowego. Skierowanie wydane nauczycielowi religii może zostać cofnięte przez
kościelne władze zwierzchnie, co jest równoważne z utratą uprawnień do nauczania
religii w danej szkole (przepis §5 ust. 2 przywołanego rozporządzenia). Konieczność
uwzględnienia w przepisach ustawy Karta Nauczyciela, w kwestiach dotyczących sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem religii, możliwości cofnięcia skierowania w dowolnym czasie w trakcie trwania roku szkolnego – co
oznacza ustanie stosunku pracy w danej szkole – w istotny sposób ogranicza możliwość powierzania mu funkcji wychowawcy klasy.
Nie oznacza jednak, że nauczyciel religii jest wyłączony z udziału w wypełnianiu
przez szkołę jej funkcji wychowawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wchodzi
on w skład rady pedagogicznej szkoły, ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę zebraniami ogólnymi, może
też na terenie szkoły prowadzić lub wspierać organizacje, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (na mocy art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.). Zatem działania wychowawcze nauczyciela religii, choć nie są podejmowane
w pracy z jedną, konkretną klasą w relacji „wychowawca – grupa klasowa”, wpisują
się jednak w ogólny program wychowawczy szkoły.
Przepis ograniczający przyjmowanie wychowawstwa klasy nie dotyczy tych osób,
które ucząc religii są jednocześnie w danej szkole nauczycielami innych przedmiotów,
zatrudnionymi na podstawie ogólnych przepisów ustawy Karta Nauczyciela. W ich
przypadku ewentualne cofnięcie przez kościelne władze zwierzchnie uprawnień do
nauczania religii w danej szkole nie oznacza ustania stosunku pracy w tej szkole, ani
nie rzutuje na pozostały zakres obowiązków nauczycielskich.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej
W ostatnim czasie docierają do mnie głosy świadczące o problemach
szkół wyższych na gruncie stosowania procedur związanych z zamówieniami publicznymi.
Wspomniane problemy wynikają przede wszystkim z traktowania uczelni jako jednego podmiotu zamawiającego. W konsekwencji niejednokrotnie
okazuje się, że planowana kwota zakupu, który może przecież obejmować
potrzeby różnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład uczelni, przekracza nie tylko ustawowy próg 14 tysięcy euro,
ale również progi unijne. Fakt ten implikuje z kolei konieczność spełnienia
podczas planowania zakupów wielu dodatkowych wymogów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Jak podkreślają zainteresowani, organizowanie przetargów nieograniczonych jest uciążliwe nie tylko ze względu na długotrwałe procedury, ale również ze względu na konieczność angażowania wielu pracowników naukowych uczelni.
W związku z tą sytuacją przedstawiciele środowiska akademickiego postulują zmianę obowiązujących procedur zamówień publicznych w odniesieniu do szkół wyższych. Przede wszystkim zasadne wydaje się wyodrębnienie poszczególnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uczelni
i traktowanie ich jako odrębnych zamawiających. Zabieg taki umożliwiłby
rozczłonkowanie planów zakupów ściśle związanych z budżetem na tak wyodrębnione podmioty.
Nieco odrębną kwestią poruszaną przez przedstawicieli szkół wyższych
jest brak dostatecznej korelacji pomiędzy procedurami zamówień publicznych a procedurami finansowania wdrożonymi w ramach Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Chodzi w tym
miejscu w szczególności o zbyt późne terminy rozpatrywania wniosków aplikacyjnych oraz o przedłużające się procedury formalne, przez co nierzadko
zdarza się tak, że w momencie podejmowania ogólnego planu wydatków
rzeczowych na potrzeby zamówień publicznych uczelnia nie dysponuje jeszcze informacjami odnośnie do wysokości środków finansowych przyznanych
wskutek rozstrzygnięcia aplikacji, a to z kolei uniemożliwia ujęcie w tym dokumencie wszystkich planowanych zakupów. Jeśli doda się do tego występujące opóźnienia w przekazywaniu funduszy na konto uczelni, to okazuje
się, że ryzyko zwrotu środków przez uczelnię w związku z ich niewykorzystaniem w określonym terminie jest znaczące.
Proszę Panią Minister o dokonanie analizy zasygnalizowanych problemów i o podjęcie – w miarę możliwości – kroków legislacyjnych w celu ściślejszego dostosowania obowiązujących procedur do realiów funkcjonowania
szkół wyższych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Warszawa, 14 sierpnia 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-15-567/12 z dnia 12 lipca 2012 roku, przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r., z prośbą o zapoznanie się z nim i zajęcie
stanowiska, informuję jak niżej.
Obecnie w Ministerstwie są prowadzone analizy możliwości wprowadzenia zmian
do ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o wnioski nadsyłane przez uczelnie
wyższe i jednostki badawcze. Szczególne znaczenie ma ich weryfikacja pod względem
celowości jak również zgodności z obowiązującym prawem unijnym. Analizy dotyczą
przede wszystkim:
a) możliwości wprowadzenia zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie obowiązku jej stosowania do zamówień, które mają na celu badania i rozwój wartości, od której wymagane jest stosowanie przepisów unijnych z zakresu
zamówień publicznych,
b) ewentualnego wprowadzenia zmian do innych aktów prawnych, co pozwoliłoby
szkołom wyższym skorzystać z udogodnień związanych z szacowaniem wartości
zamówienia przez wyodrębnione jednostki organizacyjne posiadające samodzielność finansową i udzielające zamówienia związanego z ich własną działalnością.
Powyższe będzie uzgadniane m.in. z Urzędem Zamówień Publicznych.
Odnosząc się do sugestii Pana Senatora o braku dostatecznej korelacji pomiędzy procedurami zamówień publicznych a procedurami finansowania wdrożonymi
w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki
zapewniam, że obie agencje dokładają wszelkich starań, by w prowadzonych postępowaniach konkursowych maksymalnie skrócić czas pomiędzy złożeniem wniosku
aplikacyjnego i przyznaniem środków na realizację projektów badawczych jak też dostosować się do potrzeb beneficjentów.
W NCBiR wnioski są przyjmowane w znaczącej większości w systemie elektronicznym. W systemie elektronicznym dokonywany jest również proces oceny złożonych
wniosków. Zgodnie z informacją otrzymaną z NCBiR – w ostatnio rozstrzygniętym
I konkursie w ramach Programu Badań Stosowanych, w którym wpłynęło 1140 wniosków, cały proces obejmujący ocenę formalną i merytoryczną (każdy wniosek był oceniany przez 5 recenzentów) trwał 4 miesiące.
W odniesieniu do projektów finansowanych z I i II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z obowiązującymi w NCBiR procedurami, termin weryfikacji wniosku o płatność od dnia jego złożenia do dnia dokonania wypłaty wynosi dla
wniosku zaliczkowego ok. 2 tygodni, natomiast dla wniosku refundacyjnego do 5 tygodni. NCBiR nie odnotowuje opóźnień w przekazywaniu dofinansowania w ramach
projektów, które przekraczałyby terminy określone w umowie o dofinansowanie.
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: 15 marca,
15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia. Ponadto Narodowe Centrum Nauki informuje na swojej stronie internetowej o czasie trwania procesu przyjmowania wniosków i zamknięciu poszczególnych konkursów z rocznym wyprzedzeniem. Do tej pory
wszystkie ogłoszone konkursy realizowane były i są zgodnie z podanym harmonogramem, jednostka naukowa może przewidzieć termin otrzymania informacji o dofinansowaniu w zależności od terminu złożenia wniosku o finansowanie projektu badawczego w ramach ogłoszonego przez NCN konkursu.

236

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

Procedura oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych zgłaszanych
w konkursach organizowanych przez NCN, przyjęta przez Radę NCN, wzorowana jest
na procedurach Europejskiej Rady Badań i zapewnia przejrzystość procedur konkursowych. Procedura, o której mowa powyżej od momentu naboru wniosków zamyka się
w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przy czym zależy to również od liczby wniosków
składanych w poszczególnych edycjach konkursów.
Rozpoczęcie finansowania przez Narodowe Centrum Nauki następuje niezwłocznie
po podpisaniu umów o realizację i finansowanie projektu z beneficjentami. Zgodnie
z zawartymi umowami o realizację i finansowanie projektów, NCN przekazuje środki
finansowe terminowo, w ratach kwartalnych na rachunki bankowe beneficjentów.
Z poważaniem
Elżbieta Orłowska
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
Z przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach
kontroli „Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju” wynika, że „obrona cywilna w Polsce nie jest przygotowana do wykonywania żadnego ze swoich zadań; w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków; podczas wojny nie ochroni ludności cywilnej ani krytycznie
ważnych obiektów”.
NIK zauważa, że na taki stan rzeczy złożyły się zaniedbania na różnych
szczeblach organizacyjnych, w tym również na szczeblu ministerialnym.
W pierwszej kolejności wskazywane jest nieprzedłożenie przez ministerstwo
projektu ustawy, która w sposób kompleksowy regulowałaby kwestie związane z obroną cywilną.
W ocenie NIK kluczowym zadaniem niniejszego aktu powinno być zintegrowanie „w sposób systemowy działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę ludności w czasie pokoju i wojny”, bowiem obecnie
zdarza się tak, że podobne zadania z zakresu obrony cywilnej są powierzane różnym podmiotom, przez co niejednokrotnie dochodzi do niepotrzebnego powielania dokumentów planistycznych i analiz. Kontrola wykazała
ponadto wieloletnie zaniedbania w zakresie skutecznego egzekwowania
przez ministerstwo aktualnych danych dotyczących zasobów, stanu oraz
funkcjonowania obrony cywilnej. Brak tej wiedzy uniemożliwiał skuteczne
wykonywanie przez ministra uprawnień nadzorczych i kontrolnych.
Ze względu na przedstawiony stan rzeczy rodzi się pytanie o to, jakie
działania należy podjąć w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku wspomnianej na wstępie kontroli. Pytanie to formułuję w szczególności w odniesieniu do realizacji kompetencji powierzonych Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala


Odpowied
Warszawa, 24 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2012 roku (sygn. BPS/043-15-568/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 roku, w sprawie działań
mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą
Izbę Kontroli, uprzejmie informuję, że w związku z przedstawioną przez Najwyższą
Izbę Kontroli „Informacją o wynikach kontroli przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju”, Minister Spraw Wewnętrznych,
działając w porozumieniu z Szefem Obrony Cywilnej Kraju, ustalił, iż niezbędne jest
wdrożenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych następujących mechanizmów
naprawczych:
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∙ objęcie monitorowaniem działań i przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
∙ uczestnictwo w uzgadnianiu (opiniowaniu) projektów wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz projektów aktów prawnych regulujących zagadnienia
ochrony ludności i obrony cywilnej;
∙ zwiększenie zaangażowania w proces uzgadniania i opiniowania dokumentów
strategicznych, planistyczno-analitycznych i finansowych opracowywanych
przez Szefa Obrony Cywilnej;
∙ uczestnictwo w cyklicznych odprawach organizowanych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, na których są omawiane zasadnicze kwestie poświęcone realizacji
zadań i problemom związanym z funkcjonowaniem systemu ochrony ludności
i obrony cywilnej w Polsce;
∙ zatwierdzanie rocznych harmonogramów zadań zaplanowanych do realizacji
w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz planów dotyczących przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
∙ wypracowanie zasad i trybu przekazywania i wymiany informacji między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i realizującym zadania w imieniu Szefa Obrony
Cywilnej Kraju – Biurem ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP (okresowe raportowanie i informowanie przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju o kluczowych działaniach i problemach z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności);
∙ ustalenie zasad współpracy między Ministrem Spraw Wewnętrznych a Szefem
Obrony Cywilnej Kraju w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że w kwietniu 2012 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zostały wznowione prace nad stworzeniem kompleksowej regulacji zawierającej rozwiązania systemowe odnoszące się do problematyki
ochrony ludności i obrony cywilnej. Prace te są prowadzone przez zespół ekspercki
składający się z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Roman Dmowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez „obiekty małej architektury” należy rozumieć „niewielkie obiekty,
a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury; b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki”. Przytoczona definicja charakteryzuje się
znacznym stopniem ogólności. Przesądza o tym zarówno oparcie jej na niedookreślonym zwrocie „niewielkie obiekty”, jak i wyliczenie przykładowych
obiektów małej architektury. Wyliczenie to ma formę katalogu otwartego –
chodzi o sformułowanie „w szczególności” – stąd też nie jest ono w żadnej
mierze wyczerpujące.
Sformułowanie tak ogólnej definicji ma oczywiście pewne zalety – jak
choćby unikanie kazuistyki oraz zwiększenie odporności przepisu na dezaktualizację – jednak w ocenie wielu specjalistów obecna definicja „obiektów małej architektury” jest zbyt ogólna. Przekłada się to na niepewność
inwestorów co do obowiązującego prawa, a w przypadku realizacji nietypowych obiektów budowlanych niemożność jednoznacznego rozstrzygnięcia,
czy wspomnianą inwestycję można realizować w oparciu o pozwolenie na
budowę lub zgłoszenie, czy też jako obiekt małej architektury nie wymaga
ona tego typu działań administracyjnych.
Okazuje się nadto, że opisany stan rzeczy może powodować również
pewne problemy w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego na gruncie
przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy określono, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają „budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Jednocześnie w art. 1a ust. 1 pkt 2
wspomnianego aktu wskazano, że użyte w przedmiotowej ustawie podatkowej pojęcie „budowla” należy rozumieć jako „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury”. Nie ma więc możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia,
które obiekty budowlane należy zaliczyć do grupy obiektów małej architektury, a to implikuje problemy w tym zakresie.
Potwierdzeniem tezy odnośnie do zbyt ogólnego zapisu definicyjnego pojęcia obiektów małej architektury jest też niejednolitość orzecznicza sądów
administracyjnych w tym zakresie.
Proszę o rozważenie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu
doprecyzowania zakresu wskazanego pojęcia. Działanie to jest istotne
z punktu widzenia zarówno inwestorów, jak i podatników podatku od nieruchomości. Brak wystarczająco precyzyjnej definicji powoduje bowiem to,
że organy administracji publicznej interpretują niniejsze pojęcie zbyt wąsko,
niejednokrotnie w sposób niekorzystny dla stron postępowania.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Ryszarda Knosalę – Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej, przesłane przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 12 lipca
2012 r., znak: BPS/043-15-569/12, w sprawie rozważenia potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy Prawo budowlane, w celu doprecyzowania
zakresu pojęcia „obiekt małej architektury”, uprzejmie informuję i wyjaśniam.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.) normuje działalność związaną z projektowaniem, budową, utrzymaniem
oraz rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji w tych dziedzinach.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy obiektem budowlanym jest:
– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
– budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
– obiekt małej architektury.
Budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
– zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
Budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową
– zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy.
Obiektem małej architektury są niewielkie obiekty, w szczególności:
a) kultu religijnego, jak; kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki – zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.
Kwalifikacja konkretnego obiektu budowlanego opiera się na definicjach ustawowych każdego z ww. obiektów oraz jego cechach charakterystycznych określonych
w tych definicjach.
Zgodnie z przywołaną definicją można wyodrębnić następujące cechy obiektów
małej architektury: są to obiekty o niewielkich rozmiarach, zbliżonych do przykładowo wskazanych w przepisie art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, służące rekreacji
codziennej i utrzymaniu porządku.
Podobne stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 maja
2009 r., sygn. akt II SA/Lu 126/09, LEX nr 558376: „Pod pojęciem «inne obiekty
architektury ogrodowej» ustawodawca miał na uwadze jedynie ozdoby ogrodowe, porównywalne wielkością i funkcją z posągiem lub wodotryskiem. Ustawodawca wprost
wskazuje, że do obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej należy zaliczyć
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takie obiekty jak: piaskownice, huśtawki i drabinki. Zatem wyliczenie to wyznacza zakres znaczeniowy tego pojęcia. Oznacza to, że do tego rodzaju obiektów budowlanych
mogą zostać zaliczone jedynie takie obiekty, które posiadają analogiczne właściwości”
(podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2010 r., sygn. akt II OSK 1502/09, LEX 746590; wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt II SA/Sz 1021/06,
LEX 308925.
Ponadto, obiekty małej architektury pełnią funkcje o charakterze nieuciążliwym
i pobocznym w stosunku do korzystania z danej nieruchomości – zgodnie z wyrokiem
WSA w Kielcach z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt II SA/Ke 416/08, LEX 522631
oraz wyrokiem WSA w Kielcach z dnia 7 maja 2008 r., II SA/Ke 132/08, LEX 518821.
Definicję obiektu małej architektury należy rozpatrywać również w kontekście
ogólnej zasady realizacji robót budowlanych, określonej przepisem art. 28 ust. 1
ustawy Prawo budowlane oraz procedury wymaganej dla budowy obiektów małej
architektury.
Generalnie roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1), natomiast budowa obiektów małej
architektury, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, o ile
budowa takich obiektów nie będzie realizowana w miejscach publicznych – art. 30
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.
Wstępnej kwalifikacji obiektu budowlanego dokonuje inwestor samodzielnie
lub przy pomocy projektanta, który dysponuje w tym zakresie odpowiednią wiedzą
techniczną, znajomością wymogów określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz doświadczeniem zawodowym. Jednakże organem uprawnionym do podjęcia rozstrzygnięcia w powyższym zakresie jest właściwy miejscowo organ nadzoru
budowlanego, który zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane jest
uprawniony do dokonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa
budowlanego.
Reasumując, ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) normuje:
1) podatek od nieruchomości;
2) podatek od środków transportowych;
3) opłatę targową;
4) opłatę miejscową;
5) opłatę uzdrowiskową;
6) opłatę od posiadania psów.
W zakresie pojęć budynku i budowli korzysta z definicji określonych w ustawie
Prawo budowlane, co nie zmienia jednak faktu, iż definicja budynku, budowli oraz
obiektu małej architektury uregulowana na gruncie ustawy Prawo budowlane powstała dla celów określonych w tejże regulacji czyli w odniesieniu do działalności
związanej z projektowaniem, budową, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Z punktu widzenia ww. celu oraz mając na uwadze pełen katalog definicji
określających poszczególne rodzaje obiektów budowlanych oraz przypisane im cechy,
w tym m.in. podobieństwo konstrukcyjno-architektoniczne i funkcjonalne wydaje
się, iż dalsze uszczegółowienie definicji poszczególnych obiektów budowlanych może
spowodować nieaktualność przepisu m.in. z uwagi na istotny postęp technologiczny
w budownictwie, w związku z czym jest niecelowe.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz Żbik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Na potrzeby sejmowej Komisji Infrastruktury, która zebrała się 14 czerwca br., powstała informacja prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat
poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu kolejowego
na terenie Polski. W informacji tej zawarto analizy i omówienia wszystkich
zdarzeń i wypadków kolejowych oraz przedstawiono ocenę stanu technicznego infrastruktury kolejowej. W związku z przedstawieniem parlamentarzystom tego dokumentu chcę zapytać o kilka spraw.
22 listopada 2011 r. przewodniczący Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych w piśmie do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zalecił wdrożenie przez zarządców infrastruktury i przewoźników – pod
nadzorem prezesa UTK – działań mających na celu zorganizowanie nadzwyczajnych, pozaplanowych szkoleń z zakresu obowiązków pracowników
prowadzących ruch kolejowy, pracowników prowadzących pojazdy kolejowe oraz kierowników pociągów. W zaleceniu określono, że szkolenia powinni prowadzić pracownicy z przygotowaniem zawodowym ze specjalizacją
w zakresie organizacji ruchu.
Chcę zapytać o to, czy istnieje raport dotyczący prowadzonych szkoleń,
o których mówi zalecenie, i o to, ile takich pozaplanowych szkoleń przeprowadzono w Polsce od listopada ubiegłego roku do dziś.
Chcę też zapytać Pana Ministra, czy zapowiedź dotycząca pomysłu zainstalowania w kabinach lokomotyw kamer monitorujących pracę maszynisty
oraz tor jazdy przed lokomotywą jest związana z zaleceniem przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych wydanym 22 listopada 2011 r. Czy przez siedem miesięcy od wydania tego dokumentu
resort rozważał instalację wspomnianych urządzeń, czy też minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej powrócił do tego zalecenia dopiero
po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami?
W pakiecie bezpieczeństwa dla kolei zaprezentowanym przez ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej założono wzmocnienie kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego także poprzez zasilenie budżetu tej
instytucji w środki potrzebne do sprawowania funkcji kontrolnych. Chciałbym wiedzieć, jakie kwoty w nadchodzących latach ministerstwo planuje
zabezpieczyć na ten cel. Pytam o to, ponieważ nawet pani rzecznik praw
obywatelskich w swoim sprawozdaniu z działalności za rok 2011 zauważyła, jak to określiła, „zjawisko niedostatecznej skuteczności działania Urzędu
Transportu Kolejowego”. Pani rzecznik pisze również o tym, że odpowiadający za ochronę i przestrzeganie praw pasażera urząd cierpi na braki kadrowe na skutek niedofinansowania, co uniemożliwia sprawowanie przez niego
nadzoru kontrolnego w zadowalającym, adekwatnym do potrzeb wymiarze.
Stąd moje pytanie o wysokość środków, jakie minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej planuje zabezpieczyć w budżecie na rok 2013 i lata
następne po to, aby usprawnić działanie Urzędu Transportu Kolejowego.
Stanisław Kogut
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Odpowiedź
Warszawa, 30 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie Nr BPS-043-15-570/12 z dnia 12 lipca
2012 r. oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta na 15. posiedzeniu
Senatu w dniu 6 lipca 2012 r., uprzejmie informuję, co następuje.
W związku z ostatnimi wypadkami kolejowymi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
pismem z dnia 28 grudnia 2011 r. (zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego Państwowej
Komisji Badania Wypadków Kolejowych z dnia 22 listopada 2011 r.) oraz z dnia 30 maja
2012 r. polecił zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych pozaplanowych szkoleń z zakresu obowiązków pracowników prowadzących ruch kolejowy, pracowników
prowadzących pojazdy kolejowe oraz kierowników pociągu. Tematyka szkoleń dotyczy
podniesienia standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i obowiązków służbowych
pracowników. Określono terminy (harmonogram) przeprowadzenia przedmiotowych
szkoleń – odpowiednio do dnia 31 marca 2012 r. i do dnia 15 stycznia 2013 r.
Zgodnie z ww. zaleceniem Przewodniczącego PKBWK szkolenia powinni prowadzić
pracownicy z przygotowaniem zawodowym w specjalności organizacja ruchu, pojazdy
kolejowe bez napędu i z napędem, uczestniczący w pracach komisji kolejowych.
Według informacji Urzędu Transportu Kolejowego podmioty kolejowe przedstawiły
harmonogramy szkoleń nadzwyczajnych (pozaplanowych). Na podstawie zgłoszeń sporządzono zestawienie planowanych terminów szkoleń, które przesłano do Oddziałów Terenowych UTK celem wykorzystania podczas opracowania własnych planów kontroli.
Informacje dotyczące sposobu realizacji ww. zalecenia zostały przesłane przez:
a) 62 przewoźników kolejowych, w tym 3 podmioty będące jednocześnie zarządcami infrastruktury,
b) 6 zarządców infrastruktury.
Z przedstawionych przez UTK informacji wynika, że zobowiązane podmioty zadeklarowały przeprowadzenie nadzwyczajnych szkoleń w pierwszym kwartale 2012 r.,
z wyjątkiem 2 podmiotów, które wystąpiły o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
do końca drugiego kwartału 2012 r.
Analizując zgłaszane problemy i potrzeby UTK stwierdził, że podejście do zagadnień bezpieczeństwa w transporcie kolejowym sprowadza się tylko do realizacji szczegółowo wymienionych punktów bez własnej inicjatywy. Przykładem tego były zgłoszenia o konieczności przesłania:
– szczegółowej analizy przyczyn powstania i skutków wypadków, na podstawie
których wydano rekomendacje – 10 podmiotów,
– dokumentów, które stanowiły podstawę wydania rekomendacji – 6 podmiotów,
– doprecyzowanej tematyki szkoleń oraz ilości godzin – 1 przewoźnik kolejowy.
Z przekazanych do UTK informacji wynika, że 4 przewoźników nie zatrudnia pracowników na stanowiskach, o których mowa w rekomendacji oraz 1 przewoźnik nie rozpoczął
jeszcze działalności przewozowej. Dodatkowo 2 przewoźników kolejowych przedłożyło informację, że przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń zlecono firmom zewnętrznym.
W okresie 01 stycznia – 29 marca 2012 roku, pracownicy Oddziałów Terenowych
UTK przeprowadzili kontrole realizacji przez zarządców infrastruktury oraz przewoźników kolejowych rekomendacji PKBWK.
Kontrolą objęto:
∙ PKP PLK SA – Zakłady Linii Kolejowych: w Lublinie, w Kielcach, w Skarżysku
Kamiennej, w Poznaniu, w Krakowie, w Częstochowie, w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Ostrowie Wlkp., w Szczecinie, w Sosnowcu, w Rzeszowie, w Nowym
Sączu, w Gdyni (14 Zakładów),
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∙ „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych
w Lublinie, Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach, Łódzki
Zakład Przewozów Regionalnych w Łodzi, Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach, Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych, Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych, Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych, Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych (9 Zakładów),
∙ PKP Intercity SA – Zakład Południowy w Krakowie, Zakład Północny w Gdyni,
Zakład Zachodni w Poznaniu, Zakład Centralny w Warszawie (3 Zakłady),
∙ PKP CARGO SA – Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu, Wielkopolski Zakład
Spółki w Szczecinie, Zachodniopomorski Zakład Spółki w Szczecinie (3 Zakłady),
∙ PKP Energetyka SA – Zakład Pomorski, Zakład Południowy (2 Zakłady),
∙ Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie,
∙ PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o.,
∙ Arriva RP Sp. z o.o.,
∙ Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu,
∙ Kolej Bałtycka SA,
∙ STK SA we Wrocławiu,
∙ Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM
Sp. z o.o.,
∙ CTL Train Sp. z o.o. w Sosnowcu,
∙ CTL Kargo Sp. z o.o. w Policach,
∙ Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.,
∙ ORLEN KolTrans Sp. z o.o. w Płocku,
∙ PHU Lokomotiv Bronisław Plata w Podegrodziu,
∙ PNUiK w Krakowie Sp. z o.o.,
∙ PTK „KOLTAR” Sp. z o.o.,
∙ TORPOL SA w Poznaniu,
∙ Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski Sp. J.,
∙ Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA,
∙ Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.,
∙ Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
W wyniku ustaleń podczas kontroli, wszystkie kontrolowane dotychczas jednostki
ww. zarządców infrastruktury oraz przewoźników kolejowych, wdrożyły nadzwyczajne (pozaplanowe) szkolenia z zakresu przestrzegania obowiązków przez pracowników
prowadzących ruch kolejowy i prowadzących pojazdy kolejowe oraz kierowników pociągów. Szkolenia te realizowane były w okresie styczeń – kwiecień 2012 r. oraz do
końca czerwca br. w PKP PLK SA, za zgodą Prezesa UTK.
W uzupełnieniu nadmienia się, iż odrębnego raportu dotyczącego przeprowadzonych szkoleń nie sporządzano.
Na podstawie otrzymanych informacji od przedsiębiorstw kolejowych odnośnie do
przeprowadzonych nadzwyczajnych szkoleń wynika, że przedmiotowe szkolenia były
organizowane praktycznie zgodnie ze zgłoszonym harmonogramem. Najczęściej szkolenia organizowano według grup stanowiskowych. Zorganizowane były również wspólne
nadzwyczajne szkolenia pracowników kilku przewoźników. Ilustracją takiej organizacji szkoleń były wspólne szkolenia dla CTL Logistics Sp. z o.o., CTL Rail Sp. z o.o., CTL
Reggio Sp. z o.o., X-Train Sp. z o.o., tj. zorganizowane w 4 lokalizacjach: Bydgoszcz
(20–21.02.2012 r.), Kostrzyn (22–23.02.2012 r.), Dęblin (27–28.02.2012 r.) i Katowice
(29.02 – 06.03.2012 r.).
Realizacja zalecenia przedstawia się następująco:
Szkolenia nadzwyczajne przeprowadzone przez zarządcę infrastruktury PKP PLK
SA obejmowały stanowiska dyżurnych ruchu (9224 przeszkolonych pracowników),
nastawniczych/zwrotniczych (6575 przeszkolonych pracowników), dróżników przejazdowych (2819 przeszkolonych pracowników), kierowców drezyn i wózków (1002
przeszkolonych pracowników), kierowników pociągów (1166 przeszkolonych pracowników) oraz pozostałych stanowisk (180 pracowników). Szkolenia przeprowadzono
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w 23 Zakładach Linii Kolejowych oraz 2 jednostkach organizacyjnych Centrali Spółki
zatrudniających pracowników na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu
kolejowego.
Przewoźnik kolejowy PKP Intercity SA – instruktorzy ruchu i maszyniści instruktorzy przeprowadzili szkolenia nadzwyczajne w terminach zgodnych z harmonogramem
(do 30.03.2012 r.). Przeszkolono 1178 maszynistów i pomocników maszynistów oraz
1110 kierowników pociągów.
Przewoźnik kolejowy Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. przeszkoliły w grupach
zawodowych: 521 maszynistów i 501 kierowników pociągu w terminach zgodnych
z harmonogramem w wymiarze 2 godzin na każdą grupę zawodową.
Szkolenia nadzwyczajne w PKP Cargo SA przeprowadzone zostały w wymiarze
3 godzin lekcyjnych, w terminie do dnia 29 lutego 2012 r. Szkoleniem we wszystkich
dziesięciu Zakładach Spółki objęto następującą liczbę pracowników zespołu drużyn
trakcyjnych:
– Centralny Zakład Spółki			
– 386,
– Dolnośląski Zakład Spółki		
– 670,
– Mazowiecko-Podlaski Zakład Spółki
– 463,
– Południowy Zakład Spółki		
– 322,
– Północny Zakład Spółki			
– 575,
– Śląski Zakład Spółki			
– 781,
– Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki
– 758,
– Wielkopolski Zakład Spółki		
– 508,
– Wschodni Zakład Spółki			
– 503,
– Zachodniopomorski Zakład Spółki
– 220.
Szkolenia przeprowadzono również w Sekcjach Eksploatacji oraz gniazdach drużyn trakcyjnych – łącznie w 50 lokalizacjach na terenie wszystkich Zakładów.
Przewoźnik kolejowy DB Schenker Rail Polska SA przeprowadził szkolenia nadzwyczajne, zgodnie z harmonogramem, w pięciu oddziałach trakcji, którymi objęto
następujące stanowiska: maszynista (przeszkolono 417 pracowników), pomocnik maszynisty (przeszkolono 26 pracowników), rewident (przeszkolono 21 pracowników),
pozostałe stanowiska (przeszkolono 13 pracowników).
Fakt przeprowadzonych szkoleń odnotowany został w „Dziennikach realizacji szkoleń z pouczeń okresowych nadzwyczajnych” oraz potwierdzono uczestnictwo przez
pracowników własnoręcznym podpisem na listach obecności.
W związku z ww. zaleceniem Przewodniczącego PKBWK z dnia 22 listopada 2011 r.
na posiedzeniu Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym zostało
podjęte zagadnienie monitoringu wideo i audio w kabinie maszynisty. Ponadto Urząd
Transportu Kolejowego w ww. pismach z dnia 28 grudnia 2011 r., oraz z dnia 30 maja
2012 r. polecił podjęcie prac związanych z zainstalowaniem urządzeń rejestrujących –
kamer cyfrowych lub wideo rejestratorów w pojazdach kolejowych nowo budowanych
i będących w eksploatacji.
Jeżeli chodzi o zasilenie budżetu Urzędu Transportu Kolejowego, to chciałbym
poinformować, że Ministerstwo wspólnie z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego
wystąpiło o środki z dwóch rezerw – jednej będącej w gestii Rady Ministrów – drugiej
będącej w gestii resortu finansów, na sfinansowanie dodatkowych zadań UTK. Łączna
kwota to 1,5 mln zł w roku bieżącym, która będzie przeznaczona na szkolenia, sprzęt
i nowe etaty. Ponieważ trwają prace nad przyszłorocznym budżetem, równocześnie
wnosimy o zwiększenie budżetu UTK o 50%w stosunku do tegorocznego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Będąc założycielem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Stróżach, od wielu lat zajmuję się wspomaganiem osób zmagających się
z chorobami i niepełnosprawnością. Większość osób niepełnosprawnych
oczekujących pomocy to osoby starsze.
Podczas ostatniego, siedemnastego posiedzenia Sejmu pani rzecznik
praw obywatelskich przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2011.
W sprawozdaniu tym zawarto stwierdzenie, że w Polsce brakuje odpowiednich specjalistów w zakresie geriatrii, brakuje poradni geriatrycznych,
a w wielu szpitalach zlikwidowano oddziały geriatryczne.
Rok 2012 został w Unii Europejskiej określony Rokiem Seniora, chcę zatem zapytać, czy w roku tym powstał – a jeśli nie, to czy jest szansa na to,
aby powstał – jakiś program w obszarze ochrony zdrowia obejmujący szczególnym wsparciem osoby starsze. Czy w ocenie Pana Ministra od czasu, gdy
w roku 2004 otworzyła się możliwość aplikowania o środki unijne powstało
w naszym kraju wystarczająco dużo programów w obszarach ochrony zdrowia i polityki społecznej, które zabezpieczają potrzeby seniorów?
W informacji o działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich można
wyczytać, że mimo niemal dwunastoletniego okresu obowiązywania systemu
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, który od początku zakładał wydanie ubezpieczonym karty ubezpieczenia zdrowotnego, karta ta nie została
dotychczas wydana. Brakuje zatem jednolitego dokumentu potwierdzającego
prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej, a te dokumenty, które formalnie mogą spełniać taką rolę, opierają się na wielu aktach prawnych.
W praktyce utrudnia to stwierdzenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
Pani rzecznik pisze o tym, że problem z identyfikacją osób ubezpieczonych nabrał dodatkowego znaczenia w związku z wejściem w życie z dniem
1 stycznia 2012 r. przepisów ustawy o refundacji leków. W sytuacji, w której
w Polsce na nowo rozgorzał spór o to, w jaki sposób lekarze mają weryfikować dane pacjenta i czy w ogóle mają to robić, chcę zapytać, czy minister
zdrowia – być może we współpracy z innymi resortami – ma w bliższym lub
dalszym planie przystąpienie do wdrożenia systemu wydawania pacjentom
kart ubezpieczenia zdrowotnego. Niemal wszyscy pacjenci w Polsce są przekonani o tym, że wprowadzenie systemu kart powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego stanowiłoby rozwiązanie większości kwestii spornych pomiędzy NFZ a związkami zawodowymi lekarzy.
Stanisław Kogut


Odpowied
Warszawa, 2012.08.01
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Stanisława Koguta, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r., przesłanym
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przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu, z dnia 12 lipca 2012 r.
(znak BPS-043-15-571/12) uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego wyjaśnienia.
Odnosząc się do przytoczonych przez Pana Senatora informacji dotyczących opieki
geriatrycznej, zawartych w Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
w roku 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, warto wskazać, iż dane te pochodzą z raportu Zespołu do spraw gerontologii.
Zespół ten, w skład którego wchodzą najlepsi krajowi specjaliści z tej dziedziny, został powołany przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania rozwiązań w zakresie nowoczesnych form ochrony zdrowia dla osób starszych oraz opracowania standardów
kompleksowej opieki geriatrycznej. Uwzględniając potrzeby społeczeństwa w zakresie
opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku planuje się zmiany legislacyjne
umożliwiające:
– stworzenie kompleksowego systemu opieki geriatrycznej obejmującego opiekę
ambulatoryjną, szpitalną, dzienną opiekę, opiekę domową oraz geriatryczny zespół konsultacyjny dla lecznictwa zamkniętego i opieki długoterminowej;
– wdrożenie standardów i procedur medycznych dla osób starszych;
– zwiększenie liczby zakładów opieki długoterminowej w celu skrócenia czasu
oczekiwania na przyjęcie.
Wśród rekomendowanych przez Zespół zmian znajdują się także: stworzenie sieci klinik, oddziałów, poradni geriatrycznych oraz nadanie szczególnej rangi geriatrii
w przejściowym okresie 10 lat, poprzez aktywną politykę resortu zdrowia na rzecz
rozwoju geriatrii oraz preferencyjne kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia z placówkami geriatrycznymi, akredytowanymi w oparciu o standardy geriatryczne.
W odniesieniu do informacji dotyczącej braku specjalistów z zakresu geriatrii,
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia stymuluje wzrost liczby specjalistów
we wszystkich dziedzinach medycyny, w tym także w dziedzinie geriatrii. Główne
działania podejmowane za pośrednictwem Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich,
a także Samorządu Lekarskiego, mają na celu zwiększenie liczby jednostek szkoleniowych oraz ułatwienie i skrócenie procesu uzyskiwania przez lekarzy tytułu specjalisty.
Warto wskazać na systematyczny wzrost liczby miejsc szkoleniowych w jednostkach
organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji (w dziedzinie geriatrii
23 jednostki są uprawnione do prowadzenia specjalizacji, posiadające łącznie 114
miejsc szkoleniowych – w porównaniu z rokiem 2008 oznacza to wzrost o 3 jednostki
i 31 miejsc szkoleniowych).
Zgodnie z danymi Naczelnej Izby Lekarskiej, opracowanymi na podstawie Centralnego Rejestru Lekarzy RP, liczba lekarzy geriatrów aktywnych zawodowo ulega systematycznemu zwiększeniu i obecnie wynosi 269 (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.).
Z danych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wynika, że w dziedzinie
geriatrii specjalizuje się obecnie 68 lekarzy, w tym 4 w trybie rezydenckim (stan na
dzień 31 grudnia 2011 r.).
W celu poprawy sytuacji planuje się także wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących specjalizacji. Przygotowywany obecnie projekt nowego rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów przewiduje, że specjalizację w dziedzinie
geriatrii będą mogli rozpocząć lekarze bezpośrednio po ukończeniu stażu podyplomowego, a po likwidacji stażu podyplomowego bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu.
Obecnie warunkiem rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie geriatrii jest posiadanie tytułu specjalisty lub II stopnia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny
rodzinnej, medycyny ogólnej lub neurologii. Po wprowadzeniu projektowanych zmian
możliwość uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie geriatrii skróci się o 2–3 lata.
Należy zaznaczyć, że kwalifikacje do leczenia osób starszych posiadają obecnie
lekarze różnych specjalności, w tym m.in. lekarze chorób wewnętrznych oraz lekarze
medycyny rodzinnej, którzy koordynują przebieg leczenia i w miarę potrzeby kierują
pacjenta do odpowiednich lekarzy specjalistów lub do szpitala. Ponadto od stycznia
2012 r. realizowany jest przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa
Zdrowia w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, projekt
systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej Wsparcie systemu kształcenia
ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej. Głównym celem
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projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej.
Zakłada się, iż do końca realizacji projektu, tj. do czerwca 2015 roku, 2 tys. lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, 1 tys. fizjoterapeutów, 2 tys. pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, 200 opiekunów medycznych oraz 200 terapeutów środowiskowych podniesie swoje kompetencje w obszarze opieki geriatrycznej. Dodatkowo
opracowanych zostanie 5 programów kształcenia kadr medycznych w ww. zakresie
oraz publikacja (wydrukowana w 3 tys. egzemplarzy) na temat założeń kompleksowej
opieki nad osobami starszymi (na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej). Planuje
się również zorganizowanie 16 konferencji informacyjno-promocyjnych skierowanych
do kadr medycznych.
Warto także zaznaczyć, iż w ramach projektu systemowego, finansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych
opracowano osiem kompleksowych programów profilaktycznych. Programy te, mimo
że są skierowane głównie do osób pracujących, także mają pozytywny wpływ na zdrowie osób starszych odchodzących z rynku pracy.
W odniesieniu do działań podejmowanych przez Unię Europejską należy zwrócić
uwagę, iż problematyka starzenia się społeczeństwa i opieki geriatrycznej jest uwzględniona w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Aktywne i zdrowe starzenie zostało uznane za jeden z tzw. priorytetów inwestycyjnych. W związku z powyższym przewiduje się zwiększenie wsparcia skierowanego do
osób starszych m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie programów profilaktycznych.
Szczegółowe formy wsparcia zostaną wypracowane do roku 2014 w ramach negocjacji
z Komisją Europejską.
Należy także zwrócić uwagę, iż ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, przekazano 70 mln euro na
wsparcie obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia. W ramach programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu przewiduje się m.in. opracowanie strategii międzysektorowej i narzędzi ograniczania nierówności w zdrowiu oraz
przeprowadzenie projektów pilotażowych dotyczących szeroko zakrojonych działań
w zakresie zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach. Drugi z programów finansowanych z ww. środków – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych przewiduje, że
potrzeby osób starszych oraz przewlekle chorych, niesamodzielnych, będą należały do
głównych obszarów wsparcia.
Warto podkreślić, iż sukcesywnie rosną także środki finansowe przeznaczane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń w zakresie geriatrii w rodzajach świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki geriatrycznej oraz leczenia szpitalnego. Łączna wartość umów na te świadczenia wyniosła w 2012 roku 51 587 424 zł,
co oznacza aż 60% wzrost w stosunku do roku 2008. Szczegółowe dane przedstawia
poniższa tabela:
Rodzaj
świadczeń
Ambulatoryjna
opieka
specjalistyczna
Leczenie
szpitalne
Ogółem

2008

2009

2010

2011

2012
(planowane)

1 511 997

1 756 799

1 678 367

2 115 035

2 879 534

30 027 743

43 584 213

42 794 654

43 518 645

48 707 890

31 539 740

45 341 012

44 473 021

45 633 680

51 587 424

Należy także wziąć pod uwagę, iż leczenie pacjentów w wieku podeszłym odbywa
się również w innych niż geriatria zakresach świadczeń. Warto również zaznaczyć, że
dostrzegając konieczność zapewnienia kompleksowej opieki geriatrycznej Narodowy
Fundusz Zdrowia wprowadził w katalogu świadczeń leczenia szpitalnego produkt rozliczeniowy pod nazwą „Całościowa ocena geriatryczna”.
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Odnosząc się do problemów z identyfikacją osób ubezpieczonych uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca 2012 roku Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), mającą na celu uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa, jako
podstawowy sposób potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przewiduje elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL, co zwolni pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku gdy elektroniczne
potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia (wynik negatywny), wówczas osoba uprawniona może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, a w razie braku dokumentu – złożyć
oświadczenie (za małoletnich oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności
prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy bądź opiekun faktyczny lub
prawny). Każdy z wymienionych powyżej sposobów potwierdzenia prawa do świadczeń
(elektroniczne potwierdzenie, dotychczasowy dokument czy oświadczenie) powoduje,
iż świadczeniobiorca otrzyma świadczenie, a świadczeniodawca gwarancję uzyskania
zapłaty za udzielone świadczenie. W stanach nagłych oraz w przypadku gdy świadczeniobiorca ze względu na stan zdrowia nie będzie w stanie złożyć oświadczenia, tak jak
dotychczas zachowano możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu. Nowelizacja wprowadzająca nowe rozwiązania ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Odpowiadając na pytanie odnośnie do wprowadzenia elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 21 marca 2012 r. podczas
posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji podjęto decyzję o realizacji
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) w formie osobnej, dodatkowej karty wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotychczas prace nad kartą prowadzone były
w ramach realizacji projektu połączenia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz nowego dowodu osobistego pl.ID. Za podjęciem decyzji o wydaniu odrębnej karty przemawia jednak znacznie niższy koszt oraz możliwość szybszego wydania karty, niż przewiduje projekt pl. ID. Przyjęto, iż w ciągu 3 lat zakończy się proces wdrażania odrębnej
KUZ. Niezależnie od tego nowy dowód osobisty będzie zawierał przestrzeń pozwalającą na umieszczenie w przyszłości komponentu obsługującego funkcjonalność Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

250

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

Oświadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyńskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z wnioskiem o zapoznanie się z propozycjami wypracowanymi wspólnie przez środowiska pracodawców i publiczne służby zatrudnienia oraz o rozważenie możliwości wprowadzenia tych
rozwiązań. Oba środowiska stoją na stanowisku, iż zmiany te poprawiłyby
skuteczność działań służb zatrudnienia, a także zwiększyłyby efektywność
walki z bezrobociem.
Walka z bezrobociem i wsparcie przedsiębiorców to kluczowe aspekty
naszej działalności, a także priorytety dla reprezentowanego przez nas regionu Warmii i Mazur. Każdą formę i przejaw działań mogących poprawić
sytuację tego regionu w tym zakresie traktujemy bardzo poważnie, stąd też
prosimy Pana Ministra o merytoryczną analizę załączonych propozycji. Pragniemy podkreślić, że znaczna ich część wydaje się być godna szczególnej
uwagi, nie wymaga nadmiernej interwencji prawodawczej, a ewentualne ich
wprowadzenie nie obciąży budżetu państwa. Zaletą załączonych propozycji
jest również to, że ich autorami są praktycy – osoby, które na co dzień realizują zadania związane z walką z bezrobociem oraz starają się wspierać
przedsiębiorców. To powoduje, że oceniają skuteczność dotychczasowych
rozwiązań bezpośrednio, widzą ich skuteczność, obnażają ich wady i dostrzegają zalety.
Znając Pana podejście do tych kwestii, zaangażowanie w sprawy walki
z bezrobociem, poprawy organizacji i skuteczności pracy służb zatrudnienia,
wierzymy, że po wnikliwej analizie ustosunkuje się Pan do przedstawionych
w załączeniu propozycji zmian.
Z poważaniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyński


Odpowied
Warszawa, 7 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2012 r. znak: BPS/043-15-572/12 przekazującego wspólne oświadczenie w sprawie poprawy organizacji i skuteczności prac
publicznych służb zatrudnienia oraz rozważenie możliwości przeprowadzenia zmian,
które poprawiłyby skuteczność tych służb, a także zwiększyły efektywność walki z bezrobociem, złożone przez senatora Marka Konopkę i senatora Piotra Gruszczyńskiego
podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r., przedstawiam stanowisko
w zakresie zaproponowanych zmian.
Ad 1
Odnosząc się do zgłoszonej propozycji zmiany dotyczącej finansowania ze środków
Funduszu Pracy ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego osobę bezrobotną,
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skierowaną przez powiatowy urząd pracy, kosztów wstępnych badań lekarskich oraz
szkoleń bhp i ppoż konieczne jest zwrócenie uwagi, że na podstawie art. 2 ust. 3
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ze środków Funduszu Pracy pokrywane
są koszty badań lekarskich lub psychologicznych przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, mających na celu:
1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa
w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
2) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu.
W związku z powyższym, z Funduszu Pracy mogą być pokrywane tylko koszty
badań, które stwierdzają, czy bezrobotny może być skierowany do wykonywania określonej pracy czy formy aktywizacji.
Natomiast analiza zaproponowanego rozwiązania prowadzi do wniosku, że spowoduje ono tylko przeniesienie ryzyka (z pracodawcy na urząd pracy – Fundusz Pracy),
iż osoba skierowana do pracy przez urząd po badaniach lekarskich zrezygnuje z zatrudnienia, nie spowoduje natomiast eliminacji tego ryzyka. Ponadto, takim samym
ryzykiem dla pracodawcy obciążone jest również zatrudnienie pracownika bez pośrednictwa urzędu pracy.
Nie zgadzam się zatem ze stwierdzeniem, że wprowadzenie finansowania przedmiotowych kosztów będzie powodowało większe dopasowanie pracodawcy i pracobiorcy. Skoro bowiem pracodawca zdecydował się zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną
oznaczało to, że spełniała ona jego oczekiwania określone w ofercie pracy – nikt bowiem, wliczając w to powiatowy urząd pracy, nie może zmusić pracodawcy do zatrudnienia pracownika niespełniającego jego wymagań.
Ad 2
Przepisy rozporządzenia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193, z późn. zm.) nie
określają wzoru formularzy dla zbierania bądź przekazywania danych – zawierają jedynie określenie zakresu informacji.
Odstąpienie od tworzenia wzorów formularzy miało na celu przede wszystkim zapewnienie elastyczności działań powiatowych urzędów pracy. Niemniej jednak pewnym ułatwieniem w zakresie ujednolicenia działań są funkcjonalności programu SyriuszStd, który umożliwia tworzenie formularzy, odnoszących się do zakresu informacji
określonego w rozporządzeniu o standardach (…).
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że aktualnie w Ministerstwie Gospodarki
trwają prace nad projektem założeń projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, która ma na celu m.in. wprowadzenie
ustandaryzowanych wzorów niektórych formularzy (w tym formularzy elektronicznych) na poziomie centralnym.
Ad 3
Podzielam stanowisko o konieczności zmniejszenia kosztów pracy ponoszonych
przez przedsiębiorców. Aktualnie w resorcie pracy trwają prace analityczne mające za
zadanie zbadanie możliwych sposobów realizacji tak zdefiniowanego celu, z uwzględnieniem aktualniej sytuacji budżetu państwa.
Ad 4
Celem stażu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez wykonywanie zadań na stanowisku pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż
u pracodawcy umożliwia osobom wchodzącym na rynek pracy zdobycie doświadczenia zawodowego, co stanowi ważny atut w kontaktach z pracodawcami. W przypadku
zaś osób, które posiadają już pewne doświadczenie, ale wskutek np. długotrwałego
bezrobocia ich umiejętności uległy dezaktualizacji, staż pozwala odświeżyć posiadaną
wiedzę i ułatwia powrót na rynek pracy. Jednym z najistotniejszych elementów odróżniającym staż od innych form aktywizacji, jak np. dofinansowanie zatrudnienia,
jest program stażu ustalony przez pracodawcę w porozumieniu z urzędem pracy. Przy
ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdro-
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wotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. A zatem staż nie polega na świadczeniu pracy przez bezrobotnego, lecz wiąże się
z obowiązkami po stronie organizatora stażu, który powinien zapewnić bezrobotnemu
opiekuna i zrealizować założony program stażu. Bezrobotnym w okresie odbywania
stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
wypłacane przez starostę ze środków Funduszu Pracy, a pracodawca – organizator
stażu, nie ponosi żadnych bezpośrednich kosztów związanych z przyjęciem bezrobotnego na staż.
Zaproponowana forma „umowy absolwenckiej” jest niczym innym jak dotowanym
zatrudnieniem, a przepisy ustawy o promocji zatrudnienia (…) oferują bezrobotnym i pracodawcom podobne rozwiązania w postaci prac interwencyjnych i robót publicznych.
Dodatkowo proponowana forma aktywizacji łączyłaby się z udzielaniem pomocy
publicznej pracodawcom, co wpłynęłoby na nałożenie na pracodawców i powiatowe
urzędy pracy wielu obowiązków związanych z prawidłowym udzielaniem tej pomocy.
Tymczasem staż jest bardzo prostym i mało zbiurokratyzowanym instrumentem,
co jest niewątpliwie jego zaletą, dlatego też cieszy się tak wielką popularnością, zarówno wśród bezrobotnych, jak i pracodawców.
Pomimo że stażysty i pracodawcy nie łączy stosunek pracy, to bezrobotni stażyści
mogą korzystać z wielu przywilejów pracowniczych. Zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu
przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) organizator stażu m.in.:
∙ zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na
zasadach przewidzianych dla pracowników;
∙ zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
∙ szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go
z obowiązującym regulaminem pracy;
∙ przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież
i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny
osobistej;
∙ zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.
Ponadto, bezrobotny korzysta z 8-godzinnej dziennej i 40-godzinnej tygodniowej
normy czasu pracy, i ma prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje też prawo do
równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.).
Dlatego też mając na uwadze powyższe nie wydaje się właściwe zrezygnowanie
z dotychczasowych rozwiązań na rzecz proponowanych umów absolwenckich.
Jeśli chodzi o wspieranie osób bezrobotnych, które chcą podnosić swoje wykształcenie to przepisy ustawy o promocji zatrudnienia (…) przewidują stypendium dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach
szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiują w formie studiów niestacjonarnych. Jednakże stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. To dochodowe ograniczenie wynika stąd, iż środki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu są
ograniczone. Z tego też powodu finansowanie pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe za zatrudnionych bezrobotnych,
którzy podejmują naukę nie jest w praktyce możliwe do realizacji. Należy też ponownie
wskazać, iż pracodawcy mogą zatrudniać bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, w ramach
subsydiowanych prac interwencyjnych czy robót publicznych.
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Ad 5
Urzędy pracy, jako jednostki samorządów terytorialnych odpowiedniego szczebla,
swoją działalność w zakresie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansują ze środków pochodzących odpowiednio z:
∙ dochodów własnych jednostek samorządu powiatowego lub wojewódzkiego,
∙ dochodów budżetu państwa dystrybuowanego odpowiednio przez Ministra Finansów, Funduszu Pracy,
∙ środków europejskich – głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym źródłem finansowania wydatków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem urzędów pracy są środki budżetu państwa i budżetów samorządowych.
Ze względu na to, że wszystkie zadania powiatowych urzędów pracy (PUP) i większość
zadań wojewódzkich urzędów pracy (WUP) ma charakter zadań własnych odpowiednich samorządów terytorialnych, decyzje o poziomie finansowania poszczególnych zadań uzależnione są od decyzji organów samorządowych.
W świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy minister właściwy ds. pracy – poza środkami na wypłatę zasiłków i innych świadczeń należnych bezrobotnym oraz realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu – przekazuje samorządom środki Funduszu Pracy na realizację
zadań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Środki te stanowią uzupełnienie budżetów samorządów, służą wzmocnieniu działalności związanej z obsługą
bezrobotnych.
Zgodnie z art. 9 ust. 2a1 i 2a2 ustawy o promocji zatrudnienia (…) minister właściwy
ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym do 31.12.2013 roku 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Do podstawy naliczenia kwoty dofinansowania nie wlicza się środków przekazanych
w ramach rezerwy ministra. Znaczące obniżenie w 2011 roku w stosunku do roku
2010 limitów Funduszu Pracy przekazanych do PUP na programy aktywizacji zawodowej, przełoży się na wysokość kwoty, którą minister właściwy do spraw pracy przekaże
w 2012 r. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP.
Wyżej wymienione kwoty stanowią wyłącznie uzupełnienie środków samorządowych, przekazywanych na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy. Ewentualne
przedłużenie okresu wspierania z Funduszu Pracy finansowania wynagrodzeń pracowników urzędów pracy powinno być powiązane z efektywnością podejmowanych
i osiąganych przez powiatowy urząd pracy wyników na lokalnym rynku pracy.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Od jakiegoś czasu dochodzą do mnie niepokojące informacje dotyczące
problemów pacjentów z wirusowymi chorobami wątroby – chodzi o chorych
zakażonych wirusem HCV, a konkretnie o dostęp do leczenia za pomocą trójlekowej terapii, w skład której wchodzą peginterferon, rybawiryna i inhibitor
proteazy. Dla wielu pacjentów terapia ta jest jedynym ratunkiem, bowiem
wielu z nich przeszło już nieskuteczne i obciążające leczenie innymi lekami.
Niepokoi mnie również fakt, że przez wiele lat Ministerstwo Zdrowia nie
stworzyło ani systemowych rozwiązań zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem HCV, ani nie podjęło działań w zakresie wczesnej diagnostyki HCV.
Już w 2006 r. Polska Grupa Ekspertów HCV złożyła do ministra zdrowia stosowny dokument w formie Narodowego Programu Zapobiegania
i Zwalczania HCV, jednak do tej pory nie poczyniono żadnych działań w tej
sprawie. Nowe regulacje dotyczące refundacji leków również nie przyniosły
zmian – w dalszym ciągu nie ma programu lekowego dla tych chorych.
Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy obecnie w Ministerstwie
Zdrowia prowadzone są jakiekolwiek prace dotyczące tego problemu, a jeżeli
nie, to wnoszę o jak najszybsze ich rozpoczęcie.
Z poważaniem
Waldemar Kraska


Odpowied
Warszawa, 2012.08.03
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Waldemara Kraskę,
podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012, przesłane przy piśmie z dnia
12 lipca 2012 r. (BPS/043-15-573/12), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Główny Inspektorat Sanitarny od dawna realizuje działania zmierzające do zmniejszenia liczby zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w Polsce. Są one podejmowane w kontekście udzielania zarówno usług medycznych, jak i innych czynności,
w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek (np. w gabinetach kosmetycznych, tatuaży itp.).
Na przełomie lat 2005/2006 zrealizowane zostały pierwsze pilotażowe szkolenia
dla personelu medycznego na terenie 5 województw kraju, w ramach kampanii edukacyjnej pn. „HCV można pokonać”, zainicjowanej przez Polską Grupę Ekspertów HCV.
W ramach tej kampanii zostały przeprowadzone szkolenia skierowane do pracowników medycznych województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego. Obejmowały one zagadnienia z zakresu profilaktyki,
diagnostyki i leczenia zakażeń HCV. Głównymi celami Programu było podniesienie poziomu wiedzy środowiska medycznego i społeczeństwa na temat wirusa HCV, eduko-
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wanie o drogach zakażenia i czynnikach ryzyka, motywowanie osób potencjalnie zakażonych HCV do zgłoszenia się na badania diagnostyczne, uświadomienie, że WZW
typu C można skutecznie leczyć. Grupami docelowymi działań doszkalających było
kierownictwo i personel medyczny zakładów opieki zdrowotnej, jak i lekarze prowadzący indywidualne praktyki o charakterze zabiegowym. Szkolenia miały charakter
kaskadowy i odbywały się na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz wewnątrzzakładowym. W ramach działań programowych realizowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i specjalistów chorób zakaźnych z terenu 5 wymienionych wcześniej województw, przeszkolono około 84 tysięcy pracowników medycznych
zatrudnionych w blisko 6 800 placówkach opieki zdrowotnej, przeprowadzono 3 500
szkoleń, wydano ponad 9 500 zestawów materiałów dydaktycznych, przetestowano
wiedzę na temat zakażeń HCV prawie sześciu tysięcy przeszkolonych osób, a także
zebrano opinie na temat zrealizowanych szkoleń oraz propozycje tematów kolejnych
szkoleń od 3 tysięcy pracowników medycznych.
Drugim elementem Programu pn. „HCV można pokonać” były działania edukacyjne
skierowane do społeczeństwa. Przygotowane na potrzeby kampanii ulotki „HCV można
pokonać” i „HCV i co dalej?” oraz plakat, były kolportowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze”, a także w trakcie zjazdów i kongresów medycznych. Łącznie rozdystrybuowano ok. 200 000 szt. materiałów edukacyjnych. Bardzo ważnym elementem działań było także zorganizowanie
przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze” grup wsparcia dla osób
zakażonych HCV.
W efekcie przeprowadzonych działań na terenie ww. województw zanotowany został prawie 40-procentowy wzrost liczby zarejestrowanych przypadków zakażeń HCV
w 2005 roku w porównaniu z rokiem 2004.
Mając na uwadze, iż problem, związany z występowaniem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C, powinien być postrzegany jako niezwykle ważny, co za
tym idzie, każda propozycja aktywności w zakresie działań zapobiegawczych powinna
być traktowana jako niezwykle cenna i potrzebna w kontekście dbałości o zdrowie
publiczne w Polsce, również w latach 2010/2011 zrealizowano, we współpracy z Polską Grupą Ekspertów HCV kolejny Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV pn.
„STOP! HCV”.
Program wpisujący się w misję oraz ustawowe działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej rekomendował profilaktykę pierwotną, to jest unikanie narażenia na HCV
i eliminację zagrożeń związanych z opieką medyczną, jak również profilaktykę wtórną,
czyli wczesne wykrywanie oraz skuteczne leczenie zakażonych. Stanowił on kontynuację wcześniejszych działań, a zrealizowany został na terenie całego kraju. Celem
głównym Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV „STOP! HCV” było zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski zagrożeniami związanymi z HCV, zaś
cele szczegółowe to głównie: zwiększenie wiedzy o epidemiologii, czynnikach ryzyka,
obrazie chorobowym, jak i profilaktyce zakażeń HCV wśród młodzieży, zwiększenie
wiedzy wśród personelu medycznego o możliwościach zapobiegania zakażeniom oraz
zachorowaniom o etiologii HCV, zwiększenie liczby badań w kierunku HCV u osób
z grup ryzyka zakażenia, a także zwiększenie wykrywalności zakażeń HCV.
Wyodrębniono następujące grupy docelowe kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonego celu: młodzież klasy I lub II szkół ponadgimnazjalnych, lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej, kadra kierownicza i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo
epidemiologiczne w szpitalach wielospecjalistycznych.
Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV „STOP! HCV” zrealizowano w okresie od listopada 2010 roku do listopada 2011 roku, łącznie w 1009 szkołach i placówkach opieki zdrowotnej, w których poddano interwencji programowej 49 659
osób, w tym 867 realizatorów Programu (nauczycieli i koordynatorów), 9 723 uczniów
i 39 069 pracowników medycznych. Przeprowadzono 2 758 szkoleń, instruktaży oraz
zajęć edukacyjnych. Na potrzeby pilotażu przygotowano 2 827 pakietów materiałów
szkoleniowych oraz 190 183 sztuk ulotek edukacyjno-informacyjnych.
Planowane są kolejne przedsięwzięcia w tym zakresie. W ramach działalności na
rzecz poprawy sytuacji epidemiologicznej w zakresie HCV, został opracowany Program
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pn. „Zapobieganie Zakażeniom HCV”, realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Liderem Programu jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Program realizowany będzie w latach 2012–2016.
Celem głównym przedmiotowego Programu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw
typu C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń
w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych,
zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych.
Program pn. „Zapobieganie Zakażeniom HCV” składa się z 5 powiązanych ze sobą
projektów, w tym projektu realizowanego wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) pn. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV,
HIV)”. Celem projektu jest poprawa efektywności zapobiegania zakażeniom oraz przeciwdziałanie szerzeniu się zakażeń w placówkach systemu ochrony zdrowia poprzez
doskonalenie wiedzy na temat epidemiologii i kliniki zakażeń oraz umiejętności prewencji zakażeń w zakresie wykonywanych procedur medycznych. W ramach projektu
przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia oraz
dla pracowników zwiększonego ryzyka transmisji poza sektorem ochrony zdrowia.
Ponadto przeprowadzona zostanie kampania społeczna, której celem jest poprawa
efektywności prewencji zakażeń szerzących się drogą krwiopochodną oraz podniesienie poziomu wiedzy i przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób zakażonych.
Program edukacyjny dotyczący problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym
zakażeniom, przygotowany zostanie w oparciu o materiały i wyniki wypracowane w ramach pozostałych czterech projektów Programu „Zapobieganie Zakażeniom HCV”.
Program będzie miał zasięg ogólnopolski, przy czym w 11 województwach (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) szkolenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia (szpitali oraz podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych) oraz dla pracowników zwiększonego ryzyka transmisji poza sektorem
ochrony zdrowia (np. studiów tatuażu, salonów kosmetycznych), a także kampania
społeczna, przeprowadzone będą w formie czynnej. Na terenie pozostałych pięciu województw (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, opolskie, wielkopolskie, małopolskie)
rozpowszechnione zostaną jedynie materiały informacyjne, głównie w formie elektronicznej, gdyż na tym terenie przeprowadzono już pilotażowy Program szkoleń personelu medycznego pn. „HCV można pokonać”.
Zważywszy na podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną działania edukacyjne i szkoleniowe, a także biorąc pod uwagę, iż w dalszym ciągu kluczowe pozostają kwestie dotyczące finansowania badań diagnostycznych m.in. u osób z grup ryzyka, a także możliwości podejmowania skutecznej terapii osób, u których potwierdzono
zakażenie HCV, Główny Inspektor Sanitarny podjął rozmowy z Prezesem Narodowego
Funduszu Zdrowia na temat rozważenia możliwości przeprowadzenia Programu badań przesiewowych w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu C. W celu umożliwienia podjęcia tych działań przekazano do Narodowego Funduszu Zdrowia materiał
zawierający podsumowanie obecnej sytuacji epidemiologicznej, wraz z uzasadnieniem
celowości podejmowania działań związanych z zapobieganiem zakażeniom HCV oraz
informacjami na temat działań edukacyjnych i szkoleniowych podjętych dotychczas
przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Mając jednak na uwadze, iż zakażenia HCV stanowią w Polsce istotny problem
zdrowia publicznego, Główny Inspektor Sanitarny w roku 2012 podjął działania mające na celu reaktywację Zespołu do Spraw Zakażeń HCV, który został powołany przez
Ministra Zdrowia jeszcze w roku 2005. W dniu 19 stycznia 2012 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowego Zespołu w poszerzonym gronie ekspertów, w trakcie którego
podjęto decyzję o konieczności kontynuowania prac związanych z wdrożeniem Narodowego Programu Zwalczania HCV. Z uwagi na upływ czasu, konieczna stała się
ponowna analiza dokumentu przez ekspertów. W chwili obecnej trwają prace mające
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na celu aktualizację Narodowego Programu Zwalczania HCV, zgodnie z ustaleniami
poczynionymi na posiedzeniu Zespołu, w gronie ekspertów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania związane z zapobieganiem zakażeniom HCV, w tym
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Leczenie pacjentów zakażonych HCV odbywa się w ramach programu lekowego
Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C, na zasadach opisanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych na dzień 1 lipca 2012 r. W ramach programu lekowego pacjenci kwalifikowani są do leczenia interferonem 2A, interferonem 2B – pegylowanym i rekombinowanym oraz rybawiryną. Dodatkowo uprzejmie informuję, iż do Ministra Zdrowia
zostały złożone wnioski o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej produktów
leczniczych zawierających substancje czynne: telaprewir oraz boceprewir w ramach
programu lekowego Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C. W chwili obecnej,
trwa uzgadnianie treści programu pomiędzy Wnioskodawcą a Ministrem Zdrowia. Następnie, w przypadku uzgodnienia treści programów, Minister Zdrowia przekaże kopię
wniosków Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych, w celu przygotowania
analiz weryfikacyjnych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, stanowiska
Rady Przejrzystości oraz rekomendacji Prezesa Agencji. Następnie ocenione wnioski
będą przekazane do przeprowadzenia negocjacji cenowych i rekomendacji przez Komisję Ekonomiczną. Zakończeniem procesu będzie ostateczna decyzja Ministra Zdrowia
w przedmiocie finansowania substancji czynnych telaprewir oraz boceprewir ze środków publicznych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniach Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniach
12 czerwca 2012 r. i 21 czerwca 2012 r. została podniesiona kwestia dowolności interpretacyjnej wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakresie
wydawania zgód na rewitalizację, restaurację czy rekonstrukcję zabytków.
W czasie dyskusji posługiwano się odwołaniem do tak zwanej Biblii Konserwatorskiej, jaką jest Karta Wenecka, a zwłaszcza do zapisów dotyczących
rekonstrukcji zawartych w art. 9.
Dzisiaj z całą pewnością należy stwierdzić, iż Karta Wenecka została
wadliwie przetłumaczona z języka angielskiego. Tłumaczenie na język polski
– wykonane zapewne w latach sześćdziesiątych – przez wiele lat wypaczało
jej sens i spowodowało ugruntowanie się „doktryny” głoszącej, że rekonstrukcja zabytku jest niedozwolona.
Do tego oświadczenia załączam wykonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie art. 9 Karty Weneckiej, które zmienia o 180o dotychczasowe
przekonania w tej kwestii. W związku z tym proszę o informację odnośnie do
tego, co Pan Minister zamierza uczynić, aby zmienić podejście służb konserwatorskich do problematyki zapisów Karty Weneckiej.
Czy zobliguje Pan Minister wojewódzkich konserwatorów zabytków do
zapoznania się z prawidłowo przetłumaczonym tekstem Karty Weneckiej?
Czy zostanie opracowany dokument ograniczający dowolność interpretacyjną w zakresie rozstrzygnięć wojewódzkich konserwatorów zabytków
dotyczących rekonstrukcji i rewitalizacji zabytków?
W jaki sposób wojewódzcy konserwatorzy zabytków będą rozliczani
z zakresu stosowania zapisów Karty Weneckiej?
Dziękując za odpowiedź, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku.
Jarosław Lasecki


Odpowied
Warszawa, 2 sierpnia 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Jarosława Laseckiego Senatora RP (pismo
BPS-043-15-574/12 z dnia 6 lipca 2012 r.) w sprawie prawidłowości tłumaczenia
tekstu Karty Weneckiej, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.
W oświadczeniu Pana Senatora Jarosława Laseckiego złożonego na 15. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 roku, tłumaczenie tekstu Karty Weneckiej z wersji
angielskiej na język polski jest wadliwe, w szczególności w odniesieniu do kwestii
rekonstrukcji obiektów zabytkowych, zawartych m.in. w art. 9 Karty Weneckiej. Zdaniem Pana Senatora, właściwe tłumaczenie tekstu Karty Weneckiej powinno diametralnie zmienić pojmowanie problemów rekonstrukcji obiektów zabytkowych przez
służby konserwatorskie.
Międzynarodowa karta konserwacji i restauracji zabytków i miejsc zabytkowych
powszechnie nazywana „Kartą Wenecką” została uchwalona na II Międzynarodowym

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

259

Kongresie Architektów i Techników Zabytków, który miał miejsce w Wenecji w 1964
roku. Przez kolejne prawie pół wieku Karta Wenecka była traktowana jako doktryna
konserwatorska stanowiąca podstawę do większości działań konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych przy obiektach zabytkowych. Godzi się przypomnieć
w tym miejscu, że echa Karty Weneckiej znajdują się także w obecnie obowiązującej
ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gdzie
mówi się o konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych.
Złożone przez Pana Senatora oświadczenie zawiera sformułowanie, które nie jest
zgodne z omawianym tu dokumentem. Mianowicie, art. 9 (jak i kolejne art. 10–13)
Karty Weneckiej traktuje o restauracji zabytków, nie zaś o rekonstrukcji, jak twierdzi
Pan Senator. Rekonstrukcja obiektów zabytkowych może być bowiem jedynie elementem prac restauratorskich.
Przedłożone przez Pana Senatora Laseckiego tłumaczenie angielskiej wersji Karty
Weneckiej pochodzącej ze strony ICOMOS (www.icomos.org) nieznacznie różni się od
tłumaczenia na język polski dostępnego np. na stronie Polskiego Komitetu ICOMOS.
Generalnie różnice mają charakter stylistyczny, z wyjątkiem brzmienia pierwszego
zdania art. 9: Restauracja jest zabiegiem, który powinien zachować charakter wyjątkowy. Tłumaczenie tego zdania z wersji angielskiej (The process of restoration is a highly
specialized operations) jest odmienne i brzmi następująco: Proces restauracji jest wysoce wyspecjalizowanym zabiegiem.
Nie można jednak uznać, jak twierdzi Pan Senator J. Lasecki, że właściwe tłumaczenie tego fragmentu Karty Weneckiej, winno diametralnie odmienić sposób patrzenia konserwatorów na problem restauracji zabytków, w szczególności zaś ich rekonstrukcji. Bowiem wysoce wyspecjalizowany zabieg musi w oczywisty sposób mieć
także charakter wyjątkowy.
Nie można także zgodzić się z twierdzeniem Pana Senatora J. Laseckiego, jakoby
Karta Wenecka została wadliwie przetłumaczona z języka angielskiego, bowiem polskie tłumaczenie było wykonane z oryginalnego, francuskiego tekstu Karty (dostępny
na stronie ICOMOS). We francuskim tekście sporne zdanie brzmi następująco: La
restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Co w tłumaczeniu na język polski brzmi jak przywołano już wcześniej: Restauracja jest zabiegiem,
który musi zachować charakter wyjątkowy.
Pragnę zwrócić uwagę, że interesująca Pana Senatora kwestia rekonstrukcji obiektów zabytkowych, jest niezależnie od wersji językowej, sformułowana jednoznacznie:
Musi (restauracja/rekonstrukcja) ustać tam, gdzie zaczyna się domysł, wszelkie nieodzowne prace uzupełniające muszą wywodzić się z kompozycji architektonicznej
i nosić znamię współczesności. Ponadto takie prace muszą być poprzedzone i prowadzone równolegle z badaniami archeologicznymi i historycznymi zabytku. Z tych sformułowań Karty Weneckiej wynika jednoznacznie, że rekonstrukcja zabytku musi mieć
charakter nieodzowny oraz udokumentowany. Innymi słowy rekonstrukcja nie jest zabiegiem niedopuszczalnym, lecz stosowanym w ograniczonym i niezbędnym zakresie.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie można zgodzić się z twierdzeniem Pana
Senatora Jarosława Laseckiego o wadliwości tłumaczenia tekstu Karty Weneckiej. Nie
ma więc podstaw do zapoznawania konserwatorów z „prawidłowym” tłumaczeniem,
jak również do rozliczania konserwatorów zabytków z zakresu stosowania Karty Weneckiej. Pragnę bowiem przypomnieć, że Karta Wenecka jest dokumentem o charakterze doktrynalnym, zaś obowiązującym w Polsce prawem dotyczącym ochrony zabytków jest wspomniana wyżej ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Komisję Etyki i Spraw
Senatorskich jako odpowiedź na moje zapytanie zadane na posiedzeniu komisji uprzejmie proszę o uzupełnienie odpowiedzi informacjami o liczbie:
1) wykroczeń popełnionych przez sędziów w okresie 2007–2011 (z rozpisaniem na poszczególne lata),
2) wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego w takich sprawach w okresie 2007–2011 (z rozpisaniem na poszczególne
lata),
3) postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaniem orzeczenia
o ukaraniu karą dyscyplinarną w okresie 2007–2011 (z rozpisaniem na poszczególne lata),
4) postępowań dyscyplinarnych zakończonych orzeczeniem o umorzeniu
postępowania w analogicznym okresie.
Dziękując za odpowiedź, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku.
Jarosław Lasecki


Odpowied
Warszawa, 3.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2012 r. (BPS/043-15-575/12) zawierające
oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego złożone na posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lipca 2012 r. uprzejmie informuję, że w związku z niżej
wskazanymi okolicznościami dotyczącymi zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej
sędziów za wykroczenia, dane zawarte w prowadzonych przez służby podległe Ministrowi Sprawiedliwości bazach wewnętrznych nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi
w zakresie żądanych informacji statystycznych.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) dalej: u.s.p., za wykroczenia sędziowie
odpowiadają wyłącznie dyscyplinarnie.
Przywołany przepis nie tworzy szczególnej, mieszanej formy odpowiedzialności sędziów za wykroczenia, polegającej na jednoczesnym wykorzystywaniu opisów znamion wykroczeń przejętych z ustaw zawierających przepisy o tego rodzaju czynach
karalnych, z pominięciem sankcji przewidzianych w postępowaniu w sprawach o wykroczeniach oraz przejęciu z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych systemu
kar przewidzianych na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Sformułowanie użyte przez ustawodawcę oznacza, że kwestia odpowiedzialności sędziego za
wykroczenie jest analizowana w kontekście art. 107 §1 u.s.p. Stwierdzenie popełnienia przez sędziego wykroczenia, nakazuje dokonanie oceny tego zachowania z punktu
widzenia zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialność dyscyplinarna
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sędziego za wykroczenie będzie miała więc miejsce wówczas, gdy popełnione przez
niego wykroczenie będzie mogło zostać jednocześnie uznane za przewinienie dyscyplinarne w postaci uchybienia godności urzędu sędziego (por. wyrok Sądu Najwyższego
Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 października 2007 r., SNO 74/07).
W większości wypadków wypełnienie przez sędziego znamion wykroczenia będzie
jednocześnie stanowiło uchybienie godności sprawowanego urzędu, nie można jednak
a priori wykluczyć sytuacji, w której w zachowaniu odpowiadającemu znamionom
wykroczenia brak będzie cech wymienionych w art. 107 §1 u.s.p. Zasada określona
w art. 81 u.s.p. ma konsekwencje praktyczne. Z uwagi na ogólny sposób definiowania
przewinień dyscyplinarnych, wśród których ustawodawca rozróżnia wyłącznie przewinienia służbowe – w szczególności w postaci rażącej i oczywistej obrazy przepisów
prawa oraz uchybienia godności urzędu (do których zalicza się również wykroczenia),
niejednolitą praktykę sądów dyscyplinarnych w zakresie sposobów opisywania przewinień dyscyplinarnych przypisywanych sędziom oraz złożoność i różnorodność stanów faktycznych kwalifikowanych jako łączna kategoria przewinień dyscyplinarnych
sędziów w postaci uchybienia godności urzędu, Minister Sprawiedliwości nie dysponuje danymi statystycznymi obejmującymi liczbę postępowań dotyczących zachowań
sędziów naruszających godność urzędu w postaci wykroczeń.
Z tożsamych powodów, Minister Sprawiedliwości nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby podmiotów, które składały żądanie podjęcia czynności dyscyplinarnych
w sprawach dotyczących popełnienia przez sędziów wykroczeń, danymi dotyczącymi
postępowań umorzonych w tym przedmiocie oraz informacjami dotyczącymi kar dyscyplinarnych wymierzanych przez sądy dyscyplinarne w związku z postępowaniami
dotyczącymi popełniania przez sędziów wykroczeń. Z uwagi na zakres uprawnień Ministra Sprawiedliwości w toku postępowania dyscyplinarnego, informacje takie nie są
przez rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastępców nadsyłane.
Analiza materiałów dotyczących tego rodzaju zachowań wskazuje, że w większości
przypadków czynności wyjaśniające podejmowane są z inicjatywy zastępcy rzecznika,
po uzyskaniu informacji od prezesa sądu, czy jednostki policji.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Grzegorz Wałejko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Komisję Etyki i Spraw
Senatorskich jako odpowiedź na moje zapytanie zadane na posiedzeniu komisji uprzejmie proszę o uzupełnienie odpowiedzi informacjami o liczbie:
1) wykroczeń popełnionych przez prokuratorów w okresie 2007–2011
(z rozpisaniem na poszczególne lata),
2) wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora w takich sprawach w okresie 2007–2011 (z rozpisaniem na poszczególne lata),
3) postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaniem orzeczenia
o ukaraniu karą dyscyplinarną w okresie 2007–2011 (z rozpisaniem na poszczególne lata),
4) postępowań dyscyplinarnych zakończonych orzeczeniem o umorzeniu
postępowania w analogicznym okresie.
Dziękując za odpowiedź, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku.
Jarosław Lasecki


Odpowied
Warszawa, 1 sierpnia 2012 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do przesłanego na adres Prokuratora Generalnego oświadczenia
senatora Jarosława Laseckiego, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Liczba spraw zakończonych przed Sądem Dyscyplinarnym dla Prokuratorów przy
Prokuratorze Generalnym (I instancyjny) wymierzeniem kary dyscyplinarnej (pkt 3
oświadczenia) przedstawia się w poszczególnych latach następująco:
– 2007 r. – 16;
– 2008 r. – 22;
– 2009 r. – 23;
– 2010 r. – 19;
– 2011 r. – 21.
Liczba spraw zakończonych przed Sądem Dyscyplinarnym dla Prokuratorów przy
Prokuratorze Dyscyplinarnym (I instancyjny) wydaniem postanowienia o umorzeniu
postępowania (pkt 4 oświadczenia):
– 2007 r. – 12;
– 2008 r. – 17;
– 2009 r. – 10;
– 2010 r. – 7;
– 2011 r. – 11.
Odnośnie do danych określonych w punktach 1 i 2 oświadczenia senatora Jarosława Laseckiego, to dla ich zebrania niezbędnym jest upewnienie się, czy przez pojęcie
„wykroczenia” należy rozumieć czyn zdefiniowany w art. 1 kodeksu wykroczeń, czy też
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chodzi ogólnie o delikt dyscyplinarny, który może przybrać postać oczywistej i rażącej
obrazy przepisów prawa, uchybienia godności urzędu bądź innego przewinienia służbowego (za tym drugim rozwiązaniem może przemawiać fakt, że punkty 3 i 4 zawierają zapytanie o ogólną liczbę skazań i umorzeń, bez zastrzeżenia, że chodzi o wykroczenia).
Rozróżnienie to jest istotne z uwagi na ewentualną potrzebę dokonania ustaleń
w skali ogólnopolskiej (co do liczby wykroczeń rozumianych kodeksowo).
Podobne wątpliwości należy odnieść do terminu wykroczenia „popełnione” (pkt 1)
– o tym, że dane zachowanie faktycznie wyczerpuje znamiona deliktu dyscyplinarnego
(także w formie wykroczenia) decyduje ostatecznie sąd w prawomocnym orzeczeniu.
Na etapie wcześniejszym można natomiast mówić o deliktach „ujawnionych” bądź
„stwierdzonych”, i w tym kierunku zdaje się zmierzać zapytanie senatora Jarosława Laseckiego. Miarodajnym wskaźnikiem mogłaby być w takim przypadku liczba
wszczynanych przez rzeczników dyscyplinarnych – na żądanie przełożonych – postępowań wyjaśniających, których ilość kształtowała się w poszczególnych latach następująco:
– 2007 r. – 92;
– 2008 r. – 56;
– 2009 r. – 80;
– 2010 r. – 85;
– 2011 r. – 82.
Dane te należałoby uzupełnić o informację na temat kar porządkowych upomnienia, udzielonych na etapie przedsądowym (zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o prokuraturze, karę taką wymierza przełożony za przewinienia mniejszej wagi, nieuzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego). Ukaranych w ten sposób prokuratorów
było:
– 2007 r. – 127 (w 8 przypadkach kary uchylono po uwzględnieniu sprzeciwów);
– 2008 r. – 79 (8 uchylono);
– 2009 r. – 99 (4 uchylono);
– 2010 r. – 94 (3 uchylono);
– 2011 r. – 72 (4 uchylono).
Dla udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie 2., podobnie jak w przypadku omówionym wyżej, koniecznym jest upewnienie się co do sposobu rozumienia
pojęcia „wykroczenia”.
Tym niemniej stwierdzić wypada, że w poszczególnych latach rzecznicy skierowali
do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym następujące ilości wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (w sprawach o wszelkie formy przewinień, w tym także wykroczenia):
– 2007 r. – 45;
– 2008 r. – 25;
– 2009 r. – 28;
– 2010 r. – 34;
– 2011 r. – 32.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Sprawa dotyczy nakładania na realizatorów nowych działań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów przy niezmieniającym się wskaźniku dotacji.
Wysokość dotacji jest uzależniona od kwoty wypłacanych świadczeń,
przy czym wielkość 3% wartości otrzymywanej dotacji dla samorządu pozostaje niezmienna od chwili realizacji przez ośrodki pomocy społecznej wspomnianych zadań. Na uwagę zasługuje tu również fakt wprowadzania zmian
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które to zmiany od
stycznia 2012 r. nałożyły na organ prowadzący wiele nowych działań, ale
bez zwiększenia dotacji (3%).
Wydłużyło się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych (są kolejne czynności administracyjne – decyzja o uznaniu za osobę uchylającą
się od zobowiązań alimentacyjnych), a tym samym zwiększyły się koszty
realizacji zadań.
Powszechnie wiadomo, iż koszty obsługi wymienionych zadań corocznie
ciągle rosną. Zwiększają się m.in. opłaty pocztowe, koszty energii elektrycznej, materiałów biurowych, koszty druków udostępnianych świadczeniobiorcom. Rosną też koszty pracownicze (podwyżki). Wobec tego kwoty przekazywane na realizację zadań stają się niewspółmierne do kosztów ponoszonych
na ich realizację.
Naszym zdaniem sama konstrukcja przepisu – uzależniająca wysokość
dotacji od kwot świadczeń – nie jest właściwa, gdyż dotacja, wobec niezmieniających się wysokości świadczeń i kryteriów uprawniających do ich otrzymywania w kolejnym okresie świadczeniowym, zawsze będzie niewspółmierna do kosztów obsługi.
Liczba świadczeniobiorców jest niewspółmierna do ilości podejmowanych czynności i nie świadczy o ogromie pracy, czyli czynności podejmowanych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy. Ilość zadań
przypadających na pracownika realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przerasta możliwości ich wykonania w ciągu 8-godzinnego
dnia pracy. W związku z brakiem środków finansowych pozwalających na
zatrudnienie dodatkowych pracowników ośrodki pomocy społecznej wspierają realizację powyższych zadań, zatrudniając pracowników w ramach
stażu, prac interwencyjnych, na ściśle określony krótki okres. Jednak by
wykonywana praca była efektywna, do zadań na konkretnym stanowisku
pracy winien być zatrudniony pracownik kompetentny, ze specjalistyczną
wiedzą i doświadczeniem, gdyż specyfika wykonywanych zadań wymaga
stałego zatrudnienia.
Powstaje pytanie, jak gmina ma realizować zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, skoro przekazywana dotacja celowa nie pokrywa
podstawowych kosztów realizacji tych zadań przez gminę.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem:
w jaki sposób gmina ma realizować zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, skoro przekazywana dotacja celowa nie pokrywa podstawowych
kosztów realizacji zadań przez gminę?
Z poważaniem
Robert Mamątow
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Odpowiedź
Warszawa, 27 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-577/12, dotyczące oświadczenia senatorskiego senatora Roberta Mamątowa w sprawie nakładania
na realizatorów nowych działań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przy niezmieniającym się
wskaźniku dotacji, uprzejmie wyjaśniam.
Zarówno realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak i z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
finansowana jest z tych samych źródeł, tj. tej samej dotacji celowej z budżetu państwa,
ujętej we wspólnym rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej – „Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W obu ustawach określono również, że na
koszty obsługi przeznaczone jest 3% otrzymanej dotacji, przekazanej gminom w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej. Należy zaznaczyć, że 3-procentowy odpis na koszty obsługi obu wymienionych ustaw nalicza się od otrzymanej dotacji, co oznacza, że
zwrot niewykorzystanych środków na wypłaty świadczeń z końcem roku budżetowego,
jak też zwrot nienależnie pobranych świadczeń, nie pomniejszają kwoty tego odpisu.
W przypadku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatkowym
źródłem finansowania podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych
oraz innych kosztów związanych z realizacją tej ustawy, mogą być – zgodnie z art. 27
ust. 4 i ust. 6 ustawy – dochody uzyskane przez organy właściwe z tytułu zwrotów
przez dłużników alimentacyjnych wydatków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone w zastępstwie niewyegzekwowanych alimentów. Co najmniej 20%
kwot zwróconych przez dłużników z tytułu wydatków poniesionych przez budżet państwa na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód własny gmin
wypłacających świadczenia, a w przypadku, gdy gmina wierzyciela jest jednocześnie
gminą dłużnika alimentacyjnego – aż 40% zwróconych środków przez dłużnika stanowi dochód własny gminy. Jednakże od wyboru gminy zależy, czy tak uzyskane
dochody własne zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
Na koszty obsługi zadań związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gminy otrzymały
w 2011 r. z budżetu państwa ogółem 287,7 mln zł. Dodatkowo, z tytułu zwrotu przez
dłużników alimentacyjnych wydatków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wynoszącego w 2011 r. ogółem 184,4 mln zł, dochody własne gmin zasiliła kwota
64,3 mln zł. Z tej kwoty zaledwie 18,9 mln zł, tj. 29,7% zostało przeznaczonych przez
gminy na dofinansowanie wydatków na koszty obsługi zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zatem w 2011 r. gminy
osiągnęły dodatkowy dochód własny związany z realizacją ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w wysokości 45,4 mln zł. Ogólne wydatki gmin na koszty
obsługi obu ww. ustaw w 2011 r. wyniosły 370,8 mln zł, z tego na realizację ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano 96,5 mln zł.
Wydaje się, że już na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań można osiągnąć
wzrost wysokości środków dla gmin na obsługę ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z jednej strony poprzez wzmożenie przez jednostki samorządu
terytorialnego szczebla gminnego prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych mających na celu wzrost egzekucji należnych świadczeń, co będzie sprzyjać
zwiększeniu kwot zwracanych przez nich należności stanowiących w części dochód
własny gmin. Z drugiej – poprzez zwiększenie przez gminy odsetka środków przezna-
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czonych na finansowanie wydatków na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów spośród kwot dochodów własnych uzyskanych z tytułu zwrotów
należności od dłużników alimentacyjnych, co umożliwia im art. 27 ust. 6 tej ustawy.
Dane sprawozdawcze z poszczególnych gmin pokazują bardzo zróżnicowaną sytuację w zakresie wydatków gmin na koszty obsługi obu omawianych ustaw, a ich
analiza nie wskazuje jednoznacznie jaka powinna być skala i struktura tych wydatków. Podwyższenie wskaźnika odpisu na koszty obsługi nie we wszystkich gminach
znajduje uzasadnienie, oznacza natomiast wzrost wydatków z budżetu państwa, co
w obecnej sytuacji budżetu wymaga głębokiej rozwagi. Jednakże należy zauważyć,
że w związku z tegoroczną ustawową weryfikacją kwot świadczeń rodzinnych i wysokości kryterium dochodowego do nich uprawniającego jeszcze w bieżącym roku
pewnemu wzrostowi ulegnie wysokość środków na obsługę świadczeń rodzinnych
w ramach 3-procentowego wskaźnika odpisu. Również obserwowany w każdym roku
wzrost o ok. 100 mln zł kwoty wydatków z budżetu państwa na wypłaty świadczeń
z funduszu alimentacyjnego (najczęściej w związku z podwyższaniem przez sądy osobom uprawnionym wysokości alimentów) wiąże się ze wzrostem wysokości środków
na koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach
3-procentowego wskaźnika odpisu. Powyższe wynika z tego, iż wzrost wydatków z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych czy też świadczeń z funduszu alimentacyjnego powoduje bowiem wzrost wysokości środków na koszty obsługi.
Należy także zauważyć, że 3-procentowy wskaźnik odpisu na koszty obsługi świadczeń rodzinnych obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. W okresie od 1 maja 2004 r. do
31 grudnia 2005 r. kwotę na obsługę ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalano
jako 2% wydatków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne od
niektórych świadczeń rodzinnych. Natomiast środki na obsługę zadań związanych
z realizacją ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej ustalane były jako 3% wydatków na zaliczki alimentacyjne (zaliczka
alimentacyjna była świadczeniem wypłacanym w przypadku braku możliwości egzekucji zasądzonych alimentów w okresie od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r.;
od 1 października 2008 r. wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego na
podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). I tak przysługująca w 2005 r. w ramach 2-procentowego wskaźnika odpisu gminom kwota środków
z budżetu państwa na obsługę ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej za okres
wrzesień – grudzień 2005 r. wyniosła 180,8 mln zł. Natomiast przysługująca gminom
w danym roku w ramach funkcjonującego od stycznia 2006 r. 3-procentowego wskaźnika kwota na obsługę ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz stosownej w danym
czasie ustawy regulującej kwestię przyznawania świadczeń w sytuacji braku egzekucji
zasądzonych alimentów wyniosła odpowiednio: 267,5 mln zł w 2006 r.; 268,2 mln zł
w 2007 r.; 255,8 mln zł w 2008 r.; 256,8 mln zł w 2009 r.; 283,6 mln zł w 2010 r.
i 287,7 mln zł w 2011 r.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Andrzeja Pająka
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Na 9. posiedzeniu Senatu dnia 12 kwietnia 2012 r. złożyłem do ministra
spraw wewnętrznych oświadczenie, stawiając w nim pytania o to, czy generał dywizji Marian Janicki w momencie otrzymania nominacji na stanowisko
szefa Biura Ochrony Rządu posiadał tytuł magistra, a jeżeli tak, to kiedy i na
jakiej uczelni ten stopień uzyskał i jaki był tytuł jego pracy magisterskiej. Prosiłem również o informację o tym, czy generał dywizji Marian Janicki przeszedł kursy oficerskie. Jeżeli tak, to jakie, gdzie i kiedy.
Dnia 21 czerwca dostałem w końcu odpowiedź – w załączniku – mimo iż
zgodnie z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu RP odpowiedzi senatorom udziela się w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia
przekazania oświadczenia.
Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że generał Marian Janicki – szef BOR –
nie posiada tytułu magistra. Żeby dowodzić BOR, a tym bardziej żeby zostać
generałem, trzeba legitymować się co najmniej wykształceniem wyższym
drugiego stopnia i posiadać zawodowy tytuł magistra – tak mówi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 września 2002 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać funkcjonariusz Biura Ochrony
Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku
służbowym. W §4 tegoż rozporządzenia stwierdza się, że na stanowisko szefa komórki organizacyjnej lub na inne stanowisko służbowe, zaszeregowane
do grupy uposażenia zasadniczego od U-01 do U-13, określonej zgodnie z odrębnymi przepisami, mianuje się funkcjonariusza, który posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym.
W dniu powołania na stanowisko szefa BOR Janicki miał ukończone tylko
studia inżynierskie pierwszego stopnia, nierównorzędne ze studiami pięcioletnimi magisterskimi, nie posiadał również ukończonych kursów oficerskich.
Stąd nasze pytania, po pierwsze, co zamierza Pan zrobić po informacji
MSW o osiągnięciach edukacyjnych generała Janickiego, a po drugie, czy
i jakie konsekwencje służbowe zamierza Pan wyciągnąć wobec szefa BOR
oraz osób, które wprowadziły Pana w błąd, udowadniając, że mianowanie
na szefa BOR było „zgodne z przepisami pragmatyki służbowej”.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
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Odpowiedź
RZECZNIKA PRASOWEGO RZĄDU
Warszawa, 27 sierpnia 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Marka Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca
2012 r. w sprawie nominacji na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu, przekazane
przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r., znak BPS/043-15-578/12, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Minister Spraw Wewnętrznych w piśmie z dnia 20 czerwca 2012 r., znak BMP-0724-1-6/2012/AD, odpowiedział na oświadczenie Pana senatora Marka Martynowskiego złożone podczas 9. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 kwietnia 2012 r. w sprawie nominacji generała dywizji Mariana Janickiego na szefa Biura Ochrony Rządu.
Nadmieniam także, że Pan senator Marek Martynowski kwestię nominacji generała
Mariana Janickiego na szefa Biura Ochrony Rządu poruszał także w oświadczeniu
złożonym podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2012 r. w sprawie działań Biura Ochrony Rządu, na które otrzymał odpowiedź od Ministra Spraw Wewnętrznych w piśmie z dnia 19 marca 2012 r., znak BMP-0724-4-1/12/AB.
Pan senator Marek Martynowski otrzymał więc już odpowiedź dotyczącą nominacji generała Mariana Janickiego na szefa Biura Ochrony Rządu i udzielanie następnych wyjaśnień byłoby powtórzeniem informacji udzielonych już wcześniej Panu
senatorowi.
Z wyrazami szacunku
Paweł Graś
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Oświadczenie senatora Antoniego Motyczki
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prośbą o interwencję złożoną w moim biurze senatorskim
przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą między innymi na sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych,
o kodach CN od 2710 19 42 do 2710 19 49, zabarwionego na czerwono
i oznaczonego znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi, stawka –
232,00 zł/1000 l, uprzejmie proszę o przedstawienie stanowiska Ministerstwa Finansów w poniżej opisanej sprawie.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z dnia
12 stycznia 2009 r.) obliguje sprzedających olej napędowy przeznaczony do
celów opałowych do uzyskiwania od nabywców stosownych oświadczeń
o jego właściwym przeznaczeniu. Ustawa informuje o tym, co powinno zawierać oświadczenie, jednak brak jednego określonego wzoru tego typu dokumentu staje się źródłem patologii podczas weryfikacji dokumentacji przez urzędy
celne, co działa na szkodę dystrybutorów oleju napędowego grzewczego.
Spółka, której sytuacja została mi przedstawiona, od szesnastu lat zajmuje się handlem paliwami. Przez ten czas poddawana była licznym kontrolom dokonywanym przez różne instytucje i urzędy, ale żadna z nich nie
wykazała najmniejszych uchybień czy nieprawidłowości. Mimo wszelkich
starań firmy o to, by litera ustawy o podatku akcyzowym była w pełni realizowana, podczas kontroli przeprowadzanej przez Urząd Celny w Rybniku,
obejmującej okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., urząd wykazał
„braki formalne” w dwustu trzydziestu sześciu oświadczeniach na dwieście
trzydzieści sześć zawartych w tym czasie transakcji, co stało się podstawą
do naliczenia sankcyjnej stawki akcyzy od wszystkich transakcji objętych
kontrolą. Z uzyskanych w sprawie informacji wynika, iż nie przeprowadzono
weryfikacji wśród kontrahentów spółki, nie podważono prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach i prawidłowego zużycia oleju napędowego grzewczego.
Spółka ze swojej strony dokładała wszelkich możliwych starań, by doprowadzić do pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Nabywcy uzupełnili
w oświadczeniach „braki formalne”, na przykład niewyraźny podpis, jednak
urząd celny ich nie uwzględnił. Urząd nie odniósł się również do licznej korespondencji w sprawie, pozbawiając tym samym – wbrew zapisom zarówno
ordynacji podatkowej, jak i dyrektyw europejskich, tak zwanej dyrektywy
energetycznej 2003/96/WE oraz dyrektywy w sprawie ogólnych zasad podatku akcyzowego 2008/118/WE – podstawowych praw do obrony firmy
jako podatnika.
W tym momencie warto podkreślić, że ustawa o podatku akcyzowym
nie daje sprzedawcom możliwości pełnej weryfikacji treści składanych przez
nabywców oświadczeń – poza możliwością żądania od osoby fizycznej
okazania dowodu tożsamości i odmowy sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – a w tym konkretnym przypadku
dwieście trzydzieści cztery transakcje stanowi sprzedaż fakturowana dla
podmiotów gospodarczych.
Szanowny Panie Ministrze, czy w sytuacji, w której nieprecyzyjność zapisów ustawy daje pole do niejednoznacznej interpretacji w zakresie „jakości” wymaganych ustawą oświadczeń, nie powinno się ustalić konkretnego
wzoru dokumentu stosowanego podczas transakcji w handlu olejem napędowym przeznaczonym do celów opałowych? Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w których od decyzji urzędnika zależy być albo nie być wiele małych
i średnich firm działających w tej branży.
Jak prowadzący taką firmę może uchronić się przed urzędniczym widzimisię i dochodzić swoich praw, skoro urzędy celne traktują go w wielu
nieuzasadnionych przypadkach jak potencjalnego przestępcę?
Łączę wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Odpowied
Warszawa, 23 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-579/12, przy którym przesłane zostało oświadczenie Pana Senatora Antoniego Motyczki z dnia 6 lipca
2012 r. w sprawie oświadczeń składanych przez nabywców oleju opałowego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
System oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe funkcjonuje w Polsce
od ponad 10 lat, zatem dla przedsiębiorców z długoletnim doświadczeniem w branży
paliwowej nie powinien on stanowić najmnieszego problemu.
Zakres kontroli podatkowej wynika z art. 281 §1 i 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie
z tymi przepisami celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z przepisów
tych wynika również zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, który obejmuje wypełnianie przez podmioty obowiązków materialnych, jak i proceduralnych nałożonych
przepisami prawa podatkowego. W tym celu właściwe organy podatkowe, kontrolujące zasadność zastosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego określonej
dla olejów opałowych (dotyczy to również oleju napędowego przeznaczonego na cele
opałowe), posiadają kompetencje do sprawdzania wszelkich przesłanek uprawniających do jej stosowania.
Nie są one jednak uprawnione do swobodnej oceny obowiązków zawartych w aktach prawnych pod kątem ich znaczenia dla interesu budżetu państwa. Skoro ustawodawca wprowadził do porządku prawnego powyższe obowiązki tzn., że dopiero
spełnienie wszystkich bez wyjątku daje sprzedawcy oleju opałowego możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku akcyzowego na ten wyrób. Potwierdza to nawet
orzecznictwo sądów administracyjnych, które nakazują stosować właściwy dla powagi
ww. sprawy rygoryzm. W wyroku WSA w Lublinie o sygn. akt I SA/Lu72/06 wskazuje się, że oświadczenie jest warunkiem koniecznym do zastosowania preferencyjnej
stawki akcyzowej. Jego brak powoduje, że nie są spełnione przesłanki do stosowania
niższej stawki podatkowej, a w związku z tym nawet sam fakt późniejszego zużycia
tych wyrobów we wskazanych celach opałowych nie daje możliwości do stosowania
obniżonej stawki, gdyż jej byt jest uzależniony tylko od warunków formalnych istniejących w momencie sprzedaży. Także NSA podzielając ww. pogląd wskazuje: „Jeżeli
bowiem oświadczenia decydują o uprawnieniu do stosowania obniżonej stawki podatku, uznać należy, że mają one charakter materialnoprawny. Oznacza to, że wymogi
formalne takich oświadczeń powinny być w całości spełnione na dzień powstania obowiązku podatkowego w akcyzie. Występujące na ten dzień w oświadczeniu braki formalne powodują, że oświadczenia te, jako niespełniające wymogów nie mogą wywołać
skutków w sferze prawa materialnego” (sygn. akt I FSK 390/07).
Odnosząc się do postulatu ustalenia konkretnego wzoru oświadczenia, to należy
zauważyć, że propozycja ta jest niekorzystna dla samych sprzedawców oleju opałowego, bowiem taka konstrukcja przepisów uniemożliwiłaby złożenie oświadczenia bezpośrednio na wystawianej fakturze. To właśnie w celu ułatwienia sprzedawcom oleju
opałowego prowadzenia działalności gospodarczej ustawodawca zrezygnował z takiego
rozwiązania. Tym bardziej, że dane wymagane we wzorze oświadczenia musiałyby być
identyczne jak obecnie wymienione w ustawie o podatku akcyzowym. Zatem wprowadzenie przedmiotowego wzoru nie spowodowałoby ograniczenia błędów formalnych
występujących w oświadczeniach.
Na zakończenie chciałbym poinformować, że na około 90 tysięcy sprawdzanych co
roku oświadczeń, z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości, funkcjonariusze celni
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kwestionują ok. 27 tys. z nich. Aż w 11% oświadczeń wykazywane są fikcyjne dane.
Jednak zdecydowana większość wykrytych nieprawidłowości, bo aż 56% dotyczy niekompletności kwestionowanych oświadczeń. Kolejne nieprawidłowości to sprzedaż
oleju przeznaczonego na cele opałowe bez oświadczeń (21%) i niezłożenie zestawień
oświadczeń (13%). Dane te wyraźnie wskazują, iż znacząca większość ujawnionych
nieprawidłowości wynika z nierzetelnego prowadzenia dokumentacji przez sprzedawców oleju przeznaczonego na cele opałowe lub ich nieuczciwości. Należy wyraźnie
podkreślić, iż w przypadku niekompletności oświadczeń, braku oświadczeń lub niezłożenia zestawień oświadczeń wyłączną winę za powstałe nieprawidłowości ponoszą
sprzedawcy i nie ma na nie wpływu postępowanie nabywców – ich uczciwość, ani
konstrukcja przepisów ustawy o podatku akcyzowym w przedmiotowym zakresie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Kryteria włączenia, jakie musi kumulatywnie spełniać pacjent, by było
możliwe otrzymanie od Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna, określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych – tabela 23, rubryka 1,
ust. 2.1.
Analiza tych kryteriów w powiązaniu z zarządzeniem prezesa NFZ z dnia
10.10.2011 r. (zarządzenie nr 59/2011/DGL) prowadzi do wniosku, iż kryteria włączenia pacjentów do finansowanego przez NFZ programu leczenia
przedmiotowej choroby, głównie z uwagi na kryterium wskaźnika masy
ciała (BMI), który musi wynosić poniżej 18, są niezwykle restrykcyjne. Ich
nieprecyzyjność, brak wyróżnienia kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych
w połączeniu z wymogiem ich kumulatywnego spełniania sprawia, iż szanse
pacjenta, by zostać zakwalifikowanym, stają się minimalne i nie pozostają
w zgodzie z dotychczasową wiedzą medyczną. Wystarczy spojrzeć choćby
na światowy standard oceny ciężkości choroby, jakim jest wskaźnik CDAI
(Crohns Disease Activity Index), który spełniają pacjenci z ChL-C zakwalifikowani przez lekarzy specjalistów.
Z przedmiotowym problemem przyszło zmierzyć się wielu podmiotom,
w tym chociażby Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Zespolonemu w Szczecinie. Z informacji przekazanych mi przez przedstawicieli wymienionej placówki wynika, iż dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ odmówił tej placówce finansowania leczenia w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna”
w odniesieniu do pacjentów włączonych do wymienionego programu przez
SP WSZ w Szczecinie w 2011 r.
Powyższy problem został już co prawda dostrzeżony przez Ministerstwo
Zdrowia i z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż wspomniane
kryteria są w ponownym opracowaniu. Dlatego też część oddziałów NFZ
w Polsce, rozumiejąc sytuację, wstrzymała kontrole do czasu opracowania
i otrzymania nowych kryteriów, co tym samym umożliwia leczenie pacjentów
z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Z uwagi na powyższe, jak również na to, iż obecnie podmioty takie jak
chociażby wspomniany Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie nie są w stanie ze swoich środków finansować dalszego leczenia biologicznego osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna niespełniających
aktualnie obowiązujących kryteriów włączenia (w szczególności kryterium
dotyczącego BMI<18), a przerwanie terapii grozi utratą zdrowia, a nawet
życia tych osób, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o osobiste
zainteresowanie się istotą przedmiotowej sprawy.
Proszę też o udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Na jakim etapie są aktualnie prace związane z opracowywaniem nowych kryteriów włączenia oraz jakiego finału sprawy mogą spodziewać się
poszczególne placówki medyczne oraz pacjenci w przypadku uprzedniego
zakwalifikowania przez daną placówkę pacjenta (niespełniającego wszystkich dotychczasowych kryteriów włączenia) do programu zdrowotnego leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna?
Łączę wyrazy szacunku
Rafał Muchacki
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Odpowiedź
Warszawa, 2012.08.07

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Rafała Muchackiego na
15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r. w sprawie leczenia chorych z chorobą
Leśniowskiego – Crohna uprzejmie informuję co następuje.
Finansowanie terapii lekami biologicznymi choroby Leśniowskiego-Crohna do
końca czerwca 2012 r. odbywało się na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 140, poz. 1148 z późn. zm.). Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 5, poz. 29) wprowadzono możliwość między innymi wydłużenia finansowania terapii biologicznej w programie poprzez wprowadzenie terapii podtrzymującej dla pacjentów (z ograniczeniem do
12 miesięcy). Do kryteriów kwalifikacji dodano słowo „lub”. Kryteria włączenia do programu przewidują kwalifikowanie pacjentów ze stwierdzoną czynną postacią choroby
lub CDAI powyżej 300 pkt lub przetoki okołoodbytowe. Wcześniej zapisy programu
tego nie przewidywały.
W związku z pojawieniem się w 2011 r. doniesień o trudnościach w realizacji
programu rozpoczęto prace mające na celu zmianę zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.),
w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych
programów zdrowotnych oraz warunków ich realizacji. Minister Zdrowia przekazał
Agencji Oceny Technologii Medycznych pismem z dnia 19 maja 2011 r. zlecenie
do oceny nowego kształtu programu terapeutycznego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna” opracowanego na wniosek i wspólnie z Konsultantem Krajowym
w dziedzinie gastroenterologii. Uzyskanie pozytywnej rekomendacji Prezesa Agencji
Oceny Technologii Medycznych było niezbędnym elementem ewentualnego rozpoczęcia prac legislacyjnych mających na celu zmianę zapisów w przedmiotowym rozporządzeniu. W 2011 roku rekomendacja Prezesa Agencji nie została wydana. Brak
pozytywnej rekomendacji uniemożliwił zmianę kształtu przedmiotowego programu
terapeutycznego.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.
Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) nie ustala się już terapeutycznych programów zdrowotnych. Art. 6 tej ustawy wprowadza nowe pojęcie: kategorię dostępności refundacyjnej.
Art. 6 ust. 1 pkt 2 przewiduje ustalenie kategorii dostępności refundacyjnej: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w ramach programu lekowego. Przy czym obowiązujące od dnia 1 lipca 2012 r. kształty programów
lekowych są tożsame z programami terapeutycznymi.
Procedura obejmowania refundacją leków jest zgodna z zapisami ustawy o refundacji. Procedura ta rozpoczyna się złożeniem wniosku w trybie art. 24 ust. 1 pkt 1
ustawy o refundacji. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy o refundacji, w przypadku składania wniosku w trybie art. 24 ustawy dla leku przeznaczonego do stosowania w ramach programu lekowego przedstawia projekt opisu programu
lekowego. Następnie, zgodnie z art. 35 ustawy o refundacji, kopię wniosku wraz z za-
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łącznikami Minister Zdrowia przekazuje Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu przygotowania:
∙ analizy weryfikacyjnej Agencji
∙ stanowiska Rady Przejrzystości
∙ rekomendacji Prezesa Agencji.
Art. 24 ust. 5 ustawy o refundacji stanowi, że w przypadku wnioskowania o objęcie refundacją dodatkowego wskazania dla leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego albo dodatkowego zastosowania wyrobu medycznego
wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o refundacji. Zatem przepisy ustawy o refundacji stanowią, że zarówno objęcie refundacją nowych leków jak i zmiana dotychczasowych wskazań refundacyjnych wymaga
złożenia wniosku refundacyjnego przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 2 pkt
27 ustawy o refundacji. Stanowi to element niezbędny do objęcia refundacją leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego oraz zmiany wskazania, w tym brzmienia programu lekowego. W dniu 11 maja
2012 r. od jednego z podmiotów odpowiedzialnych wpłynął do Ministerstwa Zdrowia wniosek o objecie refundacją i ustalenie ceny urzędowej w zakresie leku stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna”
wraz z projektem programu lekowego. Wniosek ten został rozpatrzony pod względem
formalnoprawnym. Aktualnie trwa proces uzgadniania treści programu lekowego.
Proponowany przez wnioskodawcę kształt programu lekowego podlega konsultacjom
z ekspertami w dziedzinie gastroenterologii. Następnie wniosek zostanie przekazany Agencji Oceny Technologii Medycznych celem uzyskania rekomendacji Prezesa
AOTM. Jest to element niezbędny do podjęcia decyzji o objęciu refundacją nowego
brzmienia programu lekowego.
Odnosząc się do pytania w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących konieczności spełniania przez dorosłych pacjentów wszystkich kryteriów kwalifikacji do
programu zdrowotnego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna” uprzejmie informuję, że w programie w rubryce 1, w ust. 2.1 określono następujące kryteria włączenia
dorosłych pacjentów do programu:
a) wiek powyżej 18 roku życia,
b) stwierdzenie ciężkiej czynnej postaci choroby lub CDAI powyżej 300 punktów
lub przetoki okołoodbytowe. które nie zagoiły się pod wpływem antybiotyków
i leczenia chirurgicznego w połączeniu z leczeniem immunosupresyjnym,
c) utrata masy ciała (BMI poniżej 18 kg/m2),
d) wielokrotne, niekontrolowane oddawanie stolca w ciągu dnia,
e) obecność czynników prognostycznych przemawiających za ciężkim przebiegiem choroby takich jak: wczesne pojawienie się przetok, zapalenie naczyń,
zapalenie naczyniówki oka, zajęcie stawów, wtórna skrobiawica, kacheksja,
wysokie stężenie biochemicznych markerów stanu zapalnego takich jak białko
C-reaktywne (CRP) oraz wysokie OB,
f) brak reakcji na dotychczasowe leczenie lub przeciwwskazania do dotychczasowego leczenia lub przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego,
g) w przypadku kobiet w okresie rozrodczym konieczne jest wyrażenie zgody na
świadomą kontrolę urodzeń do 5 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki
adalimumabu i do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki infliksymabu.
Z brzmienia przepisu ust. 2.1 wynika, że powyższe kryteria należy spełnić łącznie. Przepis ten dopuszcza jedynie alternatywę w zakresie określonym w lit. b,
tj. możliwe jest włączenie do programu pacjenta, który spełnia jedno z 3 kryteriów
określonych w lit. b, spełniając jednocześnie wszystkie pozostałe kryteria określone
w lit. a oraz c – g, przy czym przesłanka z lit. g dotyczy wyłącznie kobiet w wieku
rozrodczym. Mając na uwadze brzmienie przepisu nie jest właściwa taka jego interpretacja, która dopuszczałaby odstąpienie od niektórych kryteriów, wskazanych
jako obligatoryjne (w tym np. od kryterium utraty masy ciała – BMI poniżej 18 kg/m2).
Taka praktyka stawiałaby pod znakiem zapytania określenie w rozporządzeniu tych
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kryteriów, a źródłem prawa w tym zakresie nie byłby akt prawny powszechnie obowiązujący, ale informacje przekazane w pismach specjalistów z określonej dziedziny
medycyny.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Do polskich szpitali, w tym do Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II z siedzibą w Bielsku-Białej, zaczęły wpływać z Ministerstwa Zdrowia pisma, w których ministerstwo zwraca się
z prośbą o wskazanie danych jednostek chorobowych leczonych aktualnie
w szpitalach, które przy prawidłowo prowadzonym leczeniu ambulatoryjnym w warunkach naszego systemu opieki zdrowotnej, poza sytuacjami
nadzwyczajnymi, nie wymagają hospitalizacji pacjenta. Wskazano ponadto,
by w udzielanych informacjach wskazać odpowiednie rozeznanie i jego kod
ICD-10 wraz z opisaniem ogólnych cech pacjenta lub innych czynników, które uniemożliwiają leczenie w warunkach ambulatoryjnych.
Po analizie pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 maja 2012 r., jakie
wpłynęło do Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana
Pawła II z siedzibą w Bielsku-Białej (nr MZ-OZZ-079-22297-32/LA/12), należy zwrócić uwagę na pewne nieścisłości, jakie znalazły się w przedmiotowym piśmie, wynikające z wieloznaczności terminu „ambulatoryjny”. Ze
zdania „(…) zastępowania wielozadaniowych hospitalizacji przez procedury
realizowane w trybie jednego dnia oraz podejmowania działań zmierzających do zwiększenia skuteczności opieki wykonywanej w warunkach ambulatoryjnych (…)” wynika, że dalsza część pisma (kierowanego do lekarza
specjalności zabiegowej) dotyczy chirurgii ambulatoryjnej.
Obecnie powszechnie stosowana terminologia została opublikowana
przez International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) w 2006 r. Według IAAS chirurgia ambulatoryjna oznacza wykonywanie operacji chirurgicznych lub zabiegów diagnostycznych, tradycyjnie związanych z hospitalizacją, bez pobytu nocnego pacjenta w szpitalu – chory jest wypisany do
domu kilka, kilkanaście godzin od operacji. Wykonywanie tych operacji czy
zabiegów wymaga równie złożonych i zaawansowanych urządzeń technicznych i warunków lokalowych jak w przypadku pacjenta hospitalizowanego.
Chirurgia ambulatoryjna nie polega tylko na skróceniu pobytu. To złożona,
wielowymiarowa koncepcja obejmująca aspekty instytucjonalne, organizacyjne, medyczne, ekonomiczne i jakościowe.
Z kolei zgodnie z brzmieniem ostatniego zdania w pierwszym akapicie,
tj. „(…) w przypadku których działanie opieki ambulatoryjnej (podstawowej
opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych) (…)” użyto określenia „ambulatoryjnej” w rozumieniu „przychodnia lekarska”.
Wobec braku w wyżej wymienionym piśmie precyzyjnego określenia,
czego dotyczy sformułowanie „ambulatoryjny”, a w konsekwencji wobec
możliwości różnych sposobów rozumienia tego terminu, sporządzenie zestawień rozpoznań jest niemożliwe.
Mając powyższe na uwadze, proszę o udzielenie odpowiedzi na powstałą wątpliwość poprzez sprecyzowanie i uściślenie znaczenia terminu „ambulatoryjny”, które to znaczenie należy przyjąć w celu sporządzenia zestawień
i informacji, o jakie wystąpiło Ministerstwo Zdrowia.
Łączę wyrazy szacunku
Rafał Muchacki
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Odpowiedź
Warszawa, 2012.08.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
po zapoznaniu się z oświadczeniem Pana Senatora Rafała Muchackiego, przekazanym pismem z dnia 12 lipca 2012 r. znak: BPS/043-15-580/12, uprzejmie wyjaśniam, iż termin „ambulatoryjny” należy rozumieć zgodnie z definicją przyjętą w art. 10
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654,
z późn. zm.). Przywołany artykuł stanowi, iż „Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich
udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach
przedsiębiorstwa, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń,
lub w miejscu pobytu pacjenta”. Natomiast świadczenia szpitalne, jak stanowi art. 2
ust. 11 ustawy, są to „wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne
polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być
realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także
świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin”.
Przedstawiając powyższe pragnę wyrazić przekonanie, iż przedstawione wyjaśnienia stanowią dostateczną odpowiedź na wątpliwości przedstawione w oświadczeniu
Pana Senatora.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Zakończona niedawno kontrola Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzona w Poczcie Polskiej zbiegła się w czasie z pojawieniem się skarg składanych przez osoby przychodzące do mojego biura senatorskiego, a także z obserwacjami moimi i moich współpracowników, co skłoniło mnie do napisania
tego oświadczenia.
Na wstępie zaznaczę, iż jestem świadomy tego, że wiele ze spraw, które
poruszę, nie leży w gestii Pana Ministra, ale w gestii podległych mu pracowników ministerstwa lub Poczty Polskiej. Jednak w obliczu fatalnej jakości
usług świadczonych przez Pocztę Polską oraz starań Pana Ministra dotyczących modernizacji Polski, co znalazło swój wyraz w projekcie Polska 2.0,
czuję się zobowiązany podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Mam nadzieję,
że Pan Minister zrobi z nich właściwy użytek.
Główne problemy, jakie z perspektywy klienta widzę w funkcjonowaniu
tej instytucji, można podzielić na pięć grup:
1) problemy z dostarczaniem przesyłek,
2) gigantyczne kolejki w urzędach pocztowych,
3) tworzenie „fikcyjnego świata” zasad obowiązujących na poczcie,
4) nieracjonalne gospodarowanie zasobami,
5) skupianie się na sprawach, które nie są priorytetami.
Ad 1. Problemem, na który zwróciła uwagę NIK, jest powszechne roznoszenie awiz zamiast przesyłek przez listonoszy. Problemem, na który
nie zwróciła uwagi, jest niepozostawienie ani awiz, ani przesyłek. Klient
nie dostaje żadnego powiadomienia ani tym bardziej przesyłki, nawet jeśli był w domu. A po tygodniu dostaje awizo powtórne. Wydawać by się
mogło, że listonosz tak wywiązujący się ze swojej pracy znalazł genialny
sposób na wygodne życie cudzym kosztem. Tym sposobem może nawet
nie pojawić się u klienta, który nie ma szans na udowodnienie tego w sporze z pocztą.
Ad 2. Według obserwacji moich i moich współpracowników czas oczekiwania w kolejkach wrocławskich urzędów pocztowych zwykle waha się
między 15 a 30 minut. Jest to bardzo dużo, żadna instytucja komercyjna
nie mogłaby sobie pozwolić na takie kolejki. Są one wywołane wieloma
czynnikami, w tym problem nr 1, o którym wspominałem, gdyż kolejki
te tworzą między innymi ludzie, którzy powinni otrzymać przesyłki do
domu.
Powszechnie zwraca się uwagę na słabe zaangażowanie Polaków w życie społeczne i kulturalne. Sądzę, że konieczność spędzania co parę dni czasu między pracą a obowiązkami domowymi w kolejkach w instytucjach publicznych może być jednym z wytłumaczeń tego faktu.
Wydawać by się mogło, że jest wiele prostych sposobów walki z kolejkami: motywujący system wynagrodzeń dla listonoszy, którzy doręczają listy
zamiast awiz; kontrole wyłapujące nieuczciwych listonoszy; zatrudnianie do
obsługi klientów nowych pracowników lub bezpłatnych stażystów z urzędów
pracy; inwestycje w nowe technologie typu paczkomaty InPost; montowanie
automatów numerkowych czy proste wywieszenie plakatu informującego
o tym, o której godzinie kolejki są najmniejsze. Niestety nie spotkałem się
z realizacją żadnego z wymienionych pomysłów.
Co więc robi Poczta Polska? I tu przechodzimy do kolejnego, trzeciego
punktu. Poczta organizuje akcję „Polecony do skrzynki”. Poczta od lipca
rusza z kampanią reklamową dotyczącą możliwości podpisania polecenia
wrzucania listów do skrzynki ze skutkiem prawnym doręczenia. W ten sposób prawnie i administracyjnie legalizuje się fikcję. W ten sposób nierzetelny
listonosz, a niestety tacy się zdarzają, o czym pisałem wyżej, może wyrzucić
list do kosza i wcale nie przychodzić do adresata. Według mej wiedzy nie
istnieją mechanizmy kontrolne dotyczące takich przypadków. Nie dziwię się
klientom poczty, którzy nie chcą stać godzinami w skali miesiąca w kolejce,
a więc korzystają z tej usługi. Jednak należy zaznaczyć, że w ten sposób
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pozbawia się ich prawa do dochodzenia swych racji w sytuacji, gdy na przykład nieuczciwy listonosz lub zwykły złodziej okradający skrzynki ukradnie towar ze sklepu internetowego lub w bałaganie przepadnie na przykład
urzędowy list czy wezwanie do zapłaty.
Kolejnym przedkładaniem fikcji nad rzeczywistość jest zasada wywieszona niemal w każdym okienku pocztowym mówiąca o tym, że listy
priorytetowe nadane po godzinie 13.00 (niekiedy po 15.00) są traktowane
jako nadane dnia następnego. Nie mogę dla tej zasady znaleźć innego
uzasadnienia niż chęć „doliczenia” sobie przez pocztowców jednego dnia
tak, by terminy doręczeń wyglądały na krótsze. Na dodatek tworzy się
pewien dualizm. Często stempel pocztowy jest poświadczeniem nadania
jakiegoś listu w terminie. Dlaczego więc ten termin nie obowiązuje samej
poczty?
Kolejnym absurdem świadczącym o tym, że poczta jest umiejscowiona
w innym, jeśli nie świecie, to przynajmniej systemie prawnym, jest wyłączenie jej z odpowiedzialności cywilnej. Za narażenie klienta na straty poczta
jest w myśl obecnych przepisów zobowiązana wypłacić mu pięciokrotność
opłaty pobranej za usługę. Niedawno głośny był w mediach przykład kobiety, której z winy poczty (niedoręczenie na czas opłaty za wizę) przepadły bilety lotnicze do Kanady warte ponad 2 tysiące zł. Poczta reklamację
uznała i zwróciła 33 zł 90 gr, czyli pięciokrotność opłaty za niedostarczony
przelew.
Ad 4. Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć, jest sposób gospodarowania zasobami przez Pocztę Polską. Jako że nie jestem fachowcem w tym zakresie, podzielę się jedynie spostrzeżeniem klienta. Jak wiadomo, lotniska
są jednymi z najdroższych miejsc pod względem cen wynajmu lokali. Mimo
to Poczta Polska nie rezygnuje z otwierania tam swoich placówek. Jako
częstego pasażera bardzo mnie to cieszy. Nie cieszy mnie jednak sposób,
w jaki to robi. Na wrocławskim lotnisku placówka pocztowa jest otwarta
tylko pięć lub sześć godzin dziennie, a w soboty i niedziele jest zamknięta.
Dla przykładu – w poniedziałki i wtorki z Wrocławia jest jedenaście odlotów
do Warszawy na dobę, ale poczta jest czynna tylko w trakcie dwóch z nich.
W ciągu tygodnia jest czynna przez dwadzieścia osiem godzin, a nieczynna
przez sto czterdzieści godzin. Nie piszę o tym jako o konkretnym przypadku – wydaje mi się, że jest to niestety przykład obrazujący ogólne działanie
Poczty Polskiej.
Ad 5. Wobec tych problemów niepokoją mnie wieści o planowanym rozwoju Poczty Polskiej w kierunku sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych. Dysponując potencjałem Poczty Polskiej (dziewięćdziesiąt tysięcy
pracowników i osiem tysięcy placówek) można by próbować wejść właściwie
w każdy sektor rynku. Pytanie tylko: po co? Mamy w Polsce ponad pięćdziesiąt banków komercyjnych i wiele spółdzielczych oraz podobną liczbę ubezpieczalni. Narodowego operatora pocztowego mamy natomiast jednego. Jak
widać z raportu NIK, nie radzi on sobie ze swoją misją. Czy warto więc, by
się rozpraszał, co mogłoby na przykład zaowocować oddelegowaniem części
pracowników z okienek do obsługi nowych usług i spowolnieniem działania
starych? Parę lat temu poczty zmieniły się w sklepy wielobranżowe, gdzie
można było kupić między innymi żarówki oraz elementy odzieży. Poczta
z tego pomysłu się wycofała, a niesmak pozostał. Czy na pewno jest to właściwy kierunek rozwoju?
Zwracam się więc do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
Czy są prowadzone działania mające uzdrowić sytuację związaną z notorycznym roznoszeniem awiz zamiast przesyłek?
Czy istnieje monitoring w zakresie długości kolejek na pocztach, a jeśli
tak, to jak długo się w nich stoi? Chodzi o sytuację w kraju i we Wrocławiu,
ponieważ mam tę nieprzyjemność, że widzę, iż jest tam bardzo źle.
Czy są podjęte jakieś kroki w celu skrócenia kolejek?
Czy są podejmowane jakieś kroki w celu usunięcia wymienionych przeze mnie absurdalnych przepisów (o dacie nadania, o wrzuceniu do skrzynki
ze skutkiem doręczenia do rąk własnych i o odszkodowaniach)?
Kto podjął decyzję o zmianie daty nadania w związku z godziną 13.00
lub 15.00 i jakie ma ona umocowanie prawne?
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Czy wobec skrócenia czasu otwarcia wielu placówek jest badana zależność między liczbą godzin otwarcia placówek pocztowych, rozłożeniem tych
godzin i opłacalnością prowadzenia tych placówek?
Czym uzasadnione są plany wkroczenia Poczty Polskiej w sektor bankowo-ubezpieczeniowy? Dlaczego akurat w ten sektor?
Jarosław Obremski

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. BPS/043-15-581/12), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jarosława Obremskiego podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r. w sprawie problemów
w funkcjonowaniu Poczty Polskiej, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie wskazać należy, iż w ramach zwiększenia skuteczności doręczania
przesyłek poleconych Poczta Polska SA podejmuje działania związane z zastosowaniem motywacyjnych zasad wynagradzania służby doręczeń. Celem podjęcia przedmiotowych działań jest powiązanie wysokości wynagrodzenia z ilością doręczonych
przesyłek i skutecznością doręczania. Obecnie trwa pilotaż tego rozwiązania w wytypowanych placówkach pocztowych. Nowe zasady są na bieżąco konsultowane z pracownikami i organizacjami związkowymi.
Na obszarze objętym pilotażem odnotowano poprawę skuteczności doręczania
przesyłek, w efekcie czego odbiorcy przesyłek nie musieli zgłaszać się po ich odbiór
do placówek pocztowych. Godziny doręczania przesyłek w większym stopniu zostały
dostosowane do oczekiwań klientów.
Działaniem, które ma wpłynąć na poprawę w omawianym zakresie jest prowadzony cyklicznie na wybranych obszarach monitoring skuteczności doręczania, którego
wyniki służą do poprawy organizacji pracy listonoszy.
Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, listonoszom zmieniane są godziny ich
pracy, aby dostosować je do oczekiwań adresatów. Natomiast zgłaszane przypadki
awizowania przesyłki bez pozostawienia zawiadomienia są indywidualnie sprawdzane
i w przypadku, jeżeli się potwierdzą, podejmowane są odpowiednie działania wobec
listonoszy winnych nieprawidłowego wypełniania obowiązków.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Poczta Polska SA nieprzerwanie prowadzi
monitoring kolejek w placówkach pocztowych oraz podejmuje działania skrócenia
czasu oczekiwania klientów na obsługę. W związku z działaniami, o których mowa
powyżej, pracownicy w okienkach pocztowych mogą szybciej obsługiwać innych klientów, co w efekcie wpływa na zmniejszenie kolejek.
Kolejnym działaniem, podjętym w omawianym zakresie, jest wprowadzenie modyfikacji technologii wydawania przesyłek „awizowanych” w placówkach pocztowych.
Nowa technologia pozwala na znaczące zmniejszenie czasochłonności realizowanych
czynności oraz uzyskanie oszczędności związanych z drukowaniem dokumentów.
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Uproszczenie procesu wydawania przesyłek awizowanych pozwala na szybszą obsługę klientów odbierających przesyłki w placówkach pocztowych, co w efekcie przekłada
się na zmniejszenie kolejek.
Należy również wskazać, że w roku bieżącym zostały uruchomione na terenie
Warszawy dwie zautomatyzowane strefy samoobsługowe. Obecnie trwa test urządzeń
i klienci mogą z nich korzystać w czasie pracy placówek pocztowych. Poczta Polska
pracuje nad wdrożeniem rozwiązania w większej liczbie placówek pocztowych. Strefy
wyposażone są w: kiosk pocztowy, urządzenie do automatycznego przyjmowania przesyłek, bankomat, wpłatomat, listomat – urządzenie do wydawania przesyłek, kiosk
internetowy.
Ponadto poprawa jakości obsługi w placówkach pocztowych następuje dzięki serii
szkoleń w zakresie standardu obsługi klientów i zasad sprzedaży, prowadzonych dla
pracowników stanowisk obsługi klientów. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu
wiedzy ze standardów obsługi klientów, zasad sprzedaży oraz praktyczne doskonalenie technik obsługi klientów. Celem działań jest sprawna i profesjonalna obsługa
klientów, co przełoży się na wzrost satysfakcji klientów.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z §15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania
powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.) odbiorca przesyłki
może złożyć pisemne żądanie doręczenia przesyłki poleconej do skrzynki oddawczej.
Żądanie dotyczy wyłącznie przesyłek poleconych przesyłanych bez potwierdzenia odbioru (co stanowi ok. 55% tego typu przesyłek). Klient, który złoży żądanie oszczędza
czas związany z odbiorem przesyłek „awizowanych” w placówce pocztowej.
Korzystanie z proponowanej możliwości doręczania przesyłek poleconych za pośrednictwem oddawczej skrzynki pocztowej adresata zapewnia klientom oszczędność
czasu oraz ogranicza ilość osób korzystających z możliwości odbioru przesyłki bezpośrednio w placówce pocztowej, co przekłada się również na zmniejszenie kolejek. Przesyłki doręczane za pośrednictwem skrzynek oddawczych traktowane są w postępowaniu reklamacyjno-odszkodowawczym zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. Obecnie prowadzona jest akcja promocji tego sposobu odbioru
przesyłek poleconych (strona internetowa, informowanie przez listonoszy i pracowników stanowisk obsługi klientów) i cieszy się ona zainteresowaniem ze strony klientów
Poczty Polskiej SA.
Wskazać również należy, że Minister Infrastruktury w ww. rozporządzeniu w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych określa minimalne
wymagania w zakresie jakości usług. §43 ust. 1 powyższego rozporządzenia reguluje kwestie związane z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń. Zgodnie
z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2008 r.
Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) operator pocztowy określa zasady świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz ogólne warunki dostępu do tych usług, poprzez
publikację ich w Regulaminie świadczenia powszechnych usług pocztowych (wprowadzony w życie Uchwałą Nr 171/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 19 lipca 2011
roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia powszechnych
usług pocztowych). §2 ww. Regulaminu reguluje warunki nadawania przesyłek priorytetowych (przesyłki najszybszej kategorii) oraz przesyłek ekonomicznych (przesyłek
niebędących przesyłkami najszybszej kategorii) w następującym brzmieniu:
„2. Graniczną godziną nadawania przesyłek priorytetowych:
a) w placówkach pocztowych na terenie całego kraju jest godzina urzędowania
placówek pocztowych,
b) poprzez nadawcze skrzynki pocztowe zlokalizowane na terenach miejskich
jest godzina opróżniania skrzynek,
– nie później jednak niż godzina 15.00.
3. Przesyłki priorytetowe, z zastrzeżeniem ust. 3a, nadane po godzinie granicznej
traktowane są jako nadane w dniu następnym.
3a. Przesyłki priorytetowe nadawane poprzez nadawcze skrzynki zlokalizowane na
terenach wiejskich traktowane są jako nadane w dniu oznaczonym jako dzień
opróżniania skrzynki”.
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Poczta Polska SA wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności
podejmuje ciągłe działania dostosowując czas pracy placówek do potrzeb klientów.
Zgodnie z Regulaminem świadczenia powszechnych usług pocztowych Poczta Polska
SA zobowiązana jest do zapewnienia obsługi całodobowej w każdym mieście wojewódzkim, natomiast w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców co najmniej jedna
placówka pełni obsługę klientów przez co najmniej 12 godzin dziennie w dni robocze.
Ponadto, w miastach powyżej 3,5 tys. mieszkańców co najmniej jedna placówka pocztowa świadczy usługi w wymiarze minimum 4 godzin.
Poczta Polska SA nie ogranicza dostępu do usług pocztowych poprzez skracanie
godzin czasu pracy placówek, w uzasadnionych przypadkach dostosowuje jedynie
czas obsługi klientów do zgłaszanego na danym terenie zapotrzebowania na usługi
pocztowe. W wielu przypadkach czas pracy placówek jest wydłużany, w szczególności
w placówkach zlokalizowanych w miejscach dużego przepływu klientów.
Jednocześnie informuję, że Spółka od wielu lat prowadzi działania optymalizacyjne
w obszarze sieci placówek pocztowych. Działania te mają na celu poprawę rentowności
sieci placówek i dostępności do powszechnych usług pocztowych poprzez tworzenie
nowych placówek. W wielu przypadkach placówki pocztowe (agencje pocztowe) lokalizowane są w centrach handlowych, podmiotach handlowo-usługowych o charakterze
sieciowym, które pracują w godzinach późnopopołudniowych, przez co dostępność do
usług klientom ulega poprawie.
Dodać należy również, że Poczta Polska SA od ponad 20 lat uczestniczy w rynku
bankowo-ubezpieczeniowym. Powołany do życia w 1990 roku Bank Pocztowy miał za
zadanie pełnić funkcję rozliczeniową dla Poczty Polskiej, przy czym jednym z zasadniczych elementów strategii rozwoju było wdrożenie w Polsce systemu rozliczeń bezgotówkowych, umożliwiającego łatwą i szybką obsługę płatności masowych, obniżenie
kosztów emisji i obiegu pieniądza gotówkowego oraz szerokie dotarcie do klientów indywidualnych poprzez bezkonkurencyjnie największą sieć placówek Poczty Polskiej.
Podobnie TUW Pocztowe, utworzone w 2002 roku miało początkowo za cel ubezpieczać majątek Poczty Polskiej oraz należących do niej spółek zależnych.
Z czasem obydwa podmioty stopniowo rozszerzały działalność dla klientów indywidualnych, wykorzystując potencjał sieci Poczty Polskiej i generując dla niej dodatkowe, z roku na rok coraz wyższe przychody.
Obecny rozwój usług bankowo-ubezpieczeniowych jest więc kontynuacją długoletnich doświadczeń i służyć ma stworzeniu sieci wyspecjalizowanych stanowisk finansowych, oferujących konkurencyjną i pełną ofertę produktową oraz zapewniających
profesjonalną obsługę. Jest również odpowiedzią na zmieniające się zachowania i potrzeby klientów korzystających dotychczas z tradycyjnych usług finansowych świadczonych przez Pocztę Polską SA. Rosnące ubankowienie społeczeństwa powoduje co
roku utratę części klientów przez Pocztę na rzecz innych banków. Oferta Banku Pocztowego i partnerów ubezpieczeniowych stanowi alternatywne rozwiązanie, pozwalające na zatrzymanie klientów w grupie kapitałowej Poczty Polskiej SA oraz zrekompensowanie utraconych przychodów z usług tradycyjnych.
Z poważaniem
Andrzej Ręgowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z propozycją przemyślenia sposobu koordynowania naszej
działalności dyplomatycznej odnośnie do krajów Karaibów w ramach pracy
ambasadorów.
Kontakty z Karaibami z racji ich wielkości i odległości nie są dla Polski
istotne, niemniej jednak ich liczba, a więc także i liczba głosów w różnych
organizacjach międzynarodowych, w tym ONZ, może decydować o powodzeniu polskich starań dyplomatycznych. Chodzi chociażby o członkostwo
w Radzie Bezpieczeństwa w latach 2018–19.
Obecnie „podporządkowanie” tych krajów ambasadorom polskim rezydującym w Meksyku, Kolumbii i Wenezueli, a kiedyś także w Kostaryce,
oznacza słabszą koordynacje działań wobec krajów CARICOM. Kraje Ameryki Łacińskiej, byłe kolonie angielskie na Karaibach, to inne przestrzenie cywilizacyjno-kulturowe. Nawet połączenia lotnicze na przykład z Bogoty czy
Caracas do poszczególnych wysp często muszą się odbywać przez USA.
Proszę rozważyć, czy nie byłoby celowe inne przyporządkowanie tych
krajów – na przykład naszej placówce w Nowym Jorku lub Waszyngtonie, ze
względu na to, że i tak 95% spraw dotyczących Karaibów to problemy związane z ONZ. Staranie Polski o niestałe przedstawicielstwo w Radzie Bezpieczeństwa już dziś wymaga konsekwentnych i przemyślanych działań wobec
mniejszych krajów nie tylko kontynentu, ale także państw ACP.
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 27 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego (pismo
nr SPSBPS/043-15-582/12 z dnia 12 lipca br.) złożone podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca br., uprzejmie informuję.
Państwa karaibskie znajdują się w kompetencji terytorialnej Ambasad RP w Waszyngtonie (Wspólnota Bahamów), Bogocie (Dominikana, Haiti, Antigua i Barbuda,
St. Lucia) oraz Caracas (pozostałe państwa karaibskie). Podział kompetencji terytorialnych między trzy placówki umożliwia realizację całokształtu zadań, wynikających
z założeń polskiej polityki zagranicznej, zadań stałych MSZ oraz specyfiki regionu.
Państwa karaibskie należą do Wspólnoty Państw Latynoamerykańskich i Karaibskich
(CELAC) oraz uczestniczą w Szczytach Szefów Państw i Rządów UE – CELAC, organizowanych co dwa lata, które stanowią najważniejsze forum dialogu UE z państwami
regionu. Niektóre państwa karaibskie są również ściśle związane z innymi organizacjami regionalnymi Ameryki Łacińskiej, jak Petrocaribe, czy Sojusz Boliwariański na
rzecz Ameryk (ALBA). Z tego względu stosunki dwustronne z Karaibami, jak też za-
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gadnienia regionalne, przyporządkowane są kompetencyjnie Referatowi ds. Ameryki
Łacińskiej w Departamencie Ameryki MSZ i placówkom dyplomatycznym, nadzorowanym przez ww. referat.
Dominantą stosunków Polski z państwami karaibskimi są sprawy dwustronne,
wykraczające poza kwestie poparć w organizacjach międzynarodowych. Istotną kwestią są sprawy konsularne, głównie opieka konsularna i sprawy wizowe. Sieć konsulatów, kierowanych przez konsulów honorowych, wspiera w tym wymiarze pracę
ambasad, wykonując ponadto liczne zadania zlecone przez ambasady, z zakresu promocji Polski. Prowadzimy również politykę wobec państw karaibskich poprzez pomoc
rozwojową, w ramach Programu Małych Grantów – od chwili rozpoczęcia wdrażania
Programu, projektami zostały objęte Grenada, Haiti, Jamajka, Surinam, Saint Vincent i Grenadyny oraz Trynidad i Tobago.
Skuteczna realizacja polskiej polityki zagranicznej w stosunku do państw karaibskich jest możliwa dzięki koordynacji działań placówek dyplomatycznych w regionie.
W kwestiach dotyczących ONZ, placówki w Bogocie, Caracas i Waszyngtonie korzystają ze wsparcia Stałego Przedstawicielstwa RP w Nowym Jorku, nie zaniedbując jednocześnie działań możliwych do przeprowadzenia z państw urzędowania. Aktualnie
przyjęty podział kompetencji terytorialnej wobec państw Karaibów funkcjonuje bez
zastrzeżeń.
W pełni podzielam opinię Pana Senatora, że starania o członkostwo RP w Radzie
Bezpieczeństwa NZ wymagają skoordynowanej działalności dyplomatycznej ze strony
Polski wobec dużej grupy małych państw. Dotyczy to nie tylko Karaibów, ale i innych
regionów świata. Rola koordynatora należy tu do Centrali MSZ, która ma do dyspozycji duży potencjał sieci placówek dyplomatycznych. Powinien on zostać jak najlepiej
wykorzystany, bez konieczności modyfikacji kompetencji placówek.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zgłosili się z prośbą o pomoc organizatorzy XV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo”, który odbędzie się
w dnia 18–21 października br. w Kętach w Małopolsce. Projekt ten jest wpisany
w strategię rozwoju gminy Kęty, ponadto stanowi jedną z części składowych
gminnych obchodów ku czci św. Jana Kantego – patrona miasta. Uczestnikami
festiwalu są zespoły z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji, Czech oraz
Austrii. Honorowy patronat nad tegorocznym festiwalem objął marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. Ponadto od kilku lat to ważne przedsięwzięcie kulturalne wspiera patronatem ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej
Kościoła rzymskokatolickiego biskup Tadeusz Rakoczy oraz przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętach. Od 2011 r. honorowy patronat nad festiwalem objęli
także biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej autokefalicznego Kościoła prawosławnego,
a także biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce.
Kęcki festiwal „Psallite Deo” odbył się po raz pierwszy w 1998 r., a jego
początki sięgają inicjatywy pod nazwą „Wieczory z piosenką religijną”, podczas których prezentowały się zespoły młodzieżowe działające przy okolicznych parafiach. Impreza ewoluowała w trakcie kolejnych edycji, zmieniając
i rozszerzając swoją formułę, początkowo w konkurs muzyczny adresowany do polskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych wykonujących pieśni i piosenki religijne. W późniejszym czasie dzięki zespołom polonijnym,
które chętnie przyjeżdżały na zaproszenie organizatorów, festiwal przybrał
charakter międzynarodowy. W 2011 r. czternasta edycja festiwalu została
rozszerzona o inne wyznania i wzbogacona projekcją filmu o charakterze
ekumenicznym, przyjmując tym samym nazwę: Międzynarodowy Festiwal
Twórczości Religijnej „Psallite Deo”.
Nowym elementem tegorocznego festiwalu będzie kilkudniowy przegląd
filmowy o tematyce społecznego dialogu międzykulturowego ze szczególnym
uwzględnieniem propozycji Polonii z krajów Europy Wschodniej: Białorusi,
Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji i Mołdawii. Rozszerzenie tematyki festiwalowej oraz sama organizacja napotkały jednak nieoczekiwaną przeszkodę stawiającą organizatorów w bardzo trudnej sytuacji. Począwszy od
2009 r. korzystali oni z pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
która przekazywała środki senackie na realizację projektu wykorzystywane
w głównej mierze na pokrycie kosztów pobytu zaproszonych zespołów polonijnych z państw wschodnioeuropejskich. W dniu 13 października ubiegłego
roku organizatorzy skierowali do wyżej wymienionej fundacji wniosek o dofinansowanie XV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” Kęty 2012 kwotą 23 tysięcy 900 zł w ramach programów „Kultura
i dziedzictwo narodowe na Wschodzie” oraz „Aktywność społeczna”. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przyjęła wniosek jako część składową
zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w roku 2012” w obszarze: komunikowanie, kultura, promocja, mobilizacja. Niestety z uwagi
na zmianę w styczniu br. systemu podziału środków pomoc z fundacji jest
w tym roku niemożliwa. Organizator został o tym powiadomiony, ale nie
pisemnie, dopiero w maju, choć jeszcze w kwietniu składał na prośbę fundacji pismo uzupełniające do wniosku. Przy tegorocznym podziale funduszy
decydentem było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a nie – jak w latach
ubiegłych – Senat. Przedmiotowe ministerstwo w toku konkursu znacznie
ograniczyło środki fundacji, co bezpośrednio zadecydowało o braku wsparcia dla tegorocznego festiwalu w Kętach.
Opisany wynik podziału środków spotkał się z niezrozumieniem i niezadowoleniem organizatorów tak znamienitej imprezy i spowodował interwencje, m.in. w moim biurze senatorskim. Oczywisty jest dla mnie fakt, że
wszystkich, a nawet większości, wniosków nie można załatwić pozytywnie.
Zupełnie niezrozumiały jest dla mnie jednak fakt kompletnego braku
środków na wsparcie cyklicznego projektu o wieloletniej tradycji, festiwalu
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cieszącego się dużym zainteresowaniem, który prezentował niezwykle wysoki poziom artystyczny, głębokie przesłanie ponad podziałami religijnymi,
kulturowymi oraz narodowymi i był dofinansowywany od wielu lat.
W obecnej sytuacji, gdy organizatorzy zostali niespodziewanie pozbawieni tak istotnego źródła dofinansowania, kondycja finansowa festiwalu
oraz jego przyszłość zostały zagrożone, tym bardziej że wobec tak późnego
rozstrzygnięcia o dotacji możliwości pozyskania wsparcia z innych źródeł są
praktycznie żadne.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z gorącym apelem o kontynuację wsparcia finansowego Międzynarodowego Festiwalu Twórczości
Religijnej „Psallite Deo” w Kętach. Z informacji przekazanych mi przez organizatorów wynika, że w takiej sytuacji nawet połowa wnioskowanej kwoty
w istotny sposób pozwoli wesprzeć realizację projektu.
Jestem głęboko przekonany, że dzięki pomocy finansowej z resortu przez
Pana kierowanego tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w wymiarze nakreślonym wcześniej przez jego organizatorów, a w kolejnych swoich odsłonach festiwal w Kętach stanowić będzie w jeszcze szerszym zakresie forum
spotkań i twórczości artystycznej skupionych wokół Osoby Boskiej na rzecz
tolerancji i ekumenizmu.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
Jakie kroki zostaną podjęte w celu zmiany zaistniałej sytuacji?
Jakie były rzeczywiste powody niedofinansowania festiwalu w tym roku?
Z poważaniem
Andrzej Pająk


Odpowied
Warszawa, 27 lipca 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka (pismo nr BPS/043-15-583/12 z dnia 12 lipca br.), złożone podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu
6 lipca br., w sprawie niedofinansowania XV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości
Religijnej „Psallite Deo”, uprzejmie informuję.
Zasady przyznawania środków dla organizacji działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą pochodzą z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), która
reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych i współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi, a także określa warunki wykonywania świadczeń
przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń. Środki na zadania w sferze współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. zostały przyznane zgodnie
z art. 11 ust. 2, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Regulamin został upubliczniony 9 marca br., w dniu ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego: „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” na stronie
internetowej MSZ, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony w siedzibie
MSZ. Wcześniej, polskie podmioty nienależące do sfery finansów publicznych, prowadzące współpracę z Polonią i Polakami za granicą oraz organizacje polonijne, zostały
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poinformowane o planowanych zmianach, z którymi wiązało się przedstawienie przez
MSZ i skonsultowanie z zainteresowanymi, Planu współpracy z Polonią i Polakami za
granicą w 2012 r. Plan ten określał zadania, a następnie był podstawą ocen wniosków
projektowych, składanych w konkursie.
Wnioskodawcy, którzy wcześniej złożyli wnioski projektowe do Senatu RP, musieli
złożyć je również w MSZ. Wynikało to z faktu, że zgodnie z art. 3 ust. 5, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Senat nie przeprowadzał procedury konkursowej, a zatem wnioski tam składane nie podlegały wymogom regulaminu
konkursowego.
Regulamin konkursu przewidział następujące terminy:
– 28 dni od ogłoszenia konkursu na realizację programów składających się z więcej niż jednego projektu, o jednostkowej wartości każdego z nich nie niższej niż
100 000 zł;
– 35 dni dla pojedynczych projektów, których minimalna wartość nie może być
niższa niż 10 000 zł.
Konkurs w 2012 r. mógł zostać ogłoszony dopiero po przyjęciu ustawy budżetowej.
W projekcie rządowym nie było bowiem rezerwy celowej „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, z której środki służą na zlecanie zadań dla podmiotów pozarządowych.
Środki te zostały przesunięte w wyniku prac Parlamentu nad ustawą budżetową.
Niestety, pomimo otwartego, publicznego ogłoszenia warunków konkursu, wnioskodawca nie zdecydował się na bezpośrednie złożenie wniosku w ramach nowej procedury, ale wolał skorzystać z pośrednictwa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
która wcześniej aplikowała w jego imieniu do Senatu RP, jako – do 2011 r. – dysponenta dużej części środków pomocowych państwa polskiego, przeznaczonych na rzecz
wspierania Polonii.
W swoim odwołaniu, datowanym na 6 lipca br., Dyrektor Domu Kultury w Kętach,
jako przedstawiciel organizatora Festiwalu, zwraca uwagę, że pomimo wystosowania
do Fundacji – na jej prośbę – w dniu 3 kwietnia br. listu intencyjnego o woli współpracy przy realizacji tego projektu, organizatorzy nie otrzymali od Fundacji „żadnych
sygnałów o zmianie zasad przyznawania i wielkości środków na ten cel, a przez to
zwiększonego ryzyka nieotrzymania dotacji na projekt”. Abstrahując jednak od samych relacji pomiędzy organizatorami Festiwalu, a Fundacją „Pomocy Polakom na
Wschodzie”, wyrażamy pewne zdziwienie, że organizatorzy nie zdecydowali się bezpośrednio ubiegać o stosowne dofinansowanie w ramach otwartego, publicznego konkursu, ogłoszonego przez MSZ w dniu 9 marca br.
Niezależnie jednak od zaistniałej sytuacji, uprzejmie informuję, że Ministerstwo
Spraw Zagranicznych w pełni docenia znaczenie Festiwalu, w tym zwłaszcza jego międzynarodowy i polonijny charakter, wpisywanie się w proces przełamywania stereotypów oraz wkład w pogłębianie tolerancji i ekumenizmu. Dlatego też, Ministerstwo
jest już w kontakcie z organizatorami Festiwalu w celu wypracowania trybu jego dofinansowania. Będzie to realizowane w ramach środków będących w dyspozycji MSZ
na bieżące wspieranie przez placówki dyplomatyczno-konsularne projektów, przede
wszystkim o charakterze oświatowym, promocyjnym i kulturalnym.
W związku z powyższym, rozmowy, jakie od pewnego czasu prowadzimy w tym
zakresie bezpośrednio z organizatorami, są bardzo zaawansowane. Efekty podjętych
działań wskazują, że obawy, wyrażone przez organizatorów XV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” i przekazane Panu Senatorowi, są bezzasadne, ponieważ pracujemy nad umożliwieniem skorzystania przez organizatorów Festiwalu z dotacji we wnioskowanej wysokości, w ramach ww. środków pozostających
w dyspozycji MSZ.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do nas wielce niepokojące informacje dotyczące wzrostu akcyzy na paliwa. Na początku 2013 r. planowane jest wprowadzenie unijnej dyrektywy, która zmienia zasady naliczania akcyzy za paliwa kopalne. Nowe
przepisy mają chronić środowisko naturalne i uzależnią wysokość podatku
od energetyczności paliwa i ilości CO2 emitowanego podczas jego spalania.
Panie Ministrze, czy w związku z tymi planami KE resort rolnictwa prowadzi prace w kierunku zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego? Jest to
działanie zasadne, bowiem wraz z dniem 1 stycznia tego roku została już
podniesiona stawka akcyzy na olej napędowy, która wcześniej utrzymywana
była na niższym poziomie, co spowodowało wzrost cen oleju napędowego.
Panie Ministrze, sytuacja jest dalece niepokojąca, bowiem jeśli przepisy
regulujące opodatkowanie paliw wejdą w życie w kształcie proponowanym
przez Radę Unii Europejskiej, najbardziej wzrosną ceny oleju napędowego
– jak wynika z wyliczeń ekspertów, minimalna stawka akcyzy na olej napędowy wzrośnie o kilkanaście procent, tym samym znacznie podniosą się
koszty produkcji w rolnictwie, nie tylko bezpośrednio w gospodarstwach, ale
i w otoczeniu rolnictwa. Koszt paliwa nie należy bowiem do kwestii marginalnych. Prosimy zatem o szczegółowe informacje dotyczące działań w tym
zakresie podejmowanych lub planowanych przez resort rolnictwa.
Ponadto prosimy o informację, ilu rolników na przestrzeni lat funkcjonowania dopłat do paliwa rolniczego skorzystało z tego rozwiązania Jaka to
była kwota oraz jakiego procentu użytków rolnych to dotyczy, na przykład
w odniesieniu do wniosków o dopłaty bezpośrednie?
Kolejną kwestią budzącą zasadne obawy o przyszłość polskiego rolnictwa jest wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zwrotu przez Polskę około 13 milionów euro ze środków wydanych na realizację wspólnej polityki
rolnej. Jest to sankcja za brak określenia zasad dobrej kultury rolnej. Za
prawidłowe zarządzanie unijnymi pieniędzmi odpowiada w Polsce Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Panie Ministrze, prosimy o wyjaśnienie, jak to jest możliwe, że pomimo
rozrośniętego systemu prawnego oraz systemu kontroli rolników ze strony
agencji – karani są oni za niewielkie w sumie przewinienia – agencja sama
nie potrafi dostosować się do wymagań UE i nie potrafi zdefiniować zasad
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
Panie Ministrze, prosimy o informację, z jakiej puli środków dokonany
zostanie zwrot i czy czasem nie spowoduje to ograniczenia środków na realizację przedsięwzięć przez rolników. Jak powszechnie wiadomo, zawiniła
agencja i jej urzędnicy, ale konsekwencje finansowe w postaci ograniczenia
środków na realizację inwestycji poniosą rolnicy.
Ostatnia sprawa dotyczy coraz częściej pojawiających się informacji ekspertów dotyczących pogarszającej się koniunktury w branży rolnej. Trudno
podzielać optymizm resortu rolnictwa, który ciągle oznajmia, jakie to polscy
rolnicy mają rekordowe dochody, które z roku na rok są coraz wyższe. Ponadto pragniemy nadmienić, iż Eurostat podaje o połowę niższy wzrost dochodów rolników niż ministerstwo rolnictwa. Skąd wynikają te różnice?
Jak wynika z analiz ekspertów, między innymi IERiGŻ, tak zwany
wskaźnik nożyc cen w rolnictwie w roku 2012 spadnie znacznie poniżej
100 pkt. Oznacza to spadek dochodów i dalszy wzrost cen środków do produkcji, które i tak zdrożały już o ponad 4%. Nawozy od grudnia do maja zdrożały o ponad 6%, rolnicy płacą też więcej za energię elektryczną, paliwa oraz
pasze. Konsumenci także płacą coraz to wyższe ceny za produkty żywnościowe, tyle że różnica pomiędzy cenami otrzymywanymi przez producentów
a cenami płaconymi przez konsumentów nadal jest bardzo duża. Ponadto,
jak wynika z analiz ekspertów, między innymi IERiGŻ czy BGŻ, relatywny
wzrost cen produktów rolnych otrzymywanych przez rolnika w odniesieniu
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do ponoszonych kosztów jest niewielki. Oznacza to, że pieniądze płacone
przez konsumentów za żywność nie trafiają do wytwórcy, tylko giną gdzieś
w łańcuchu żywnościowym. Czy resort rolnictwa prowadzi w tym zakresie
analizy, a jeśli tak, to jakie działania zamierza podjąć?
Panie Ministrze, skoro w polskim rolnictwie jest tak dobrze i rolnicy osiągnęli w 2011 r. dochody najwyższe od momentu wstąpienia Polski do UE, to
dlaczego protestują przeciwko takiej polityce wobec rolnictwa?
Z poważaniem
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow


Odpowied
Warszawa, 2012.08.13
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marszałku!
W związku z przesłanym przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r. znak BPS/043-15-584/12 tekstem oświadczenia złożonego przez senatora Bogdana Pęka wspólnie z innymi senatorami podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r. – uprzejmie informuję Pana Marszałka, że podstawę zwrotu na rzecz producentów rolnych
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią przepisy
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379,
z późn. zm.) wdrażające przepisy Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L
283 z 31.10.2003).
Zgodnie z ww. dyrektywą państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie,
ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, do olejów napędowych oznaczonych kodem
CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1 000 l.
Uwzględniając powyższe stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca
2006 r., Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do
dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na
rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.
Uwzględniając kwotę dotacji określoną w ustawie budżetowej na rok 2012 w wysokości 720 mln zł, stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego oraz powierzchnię
użytków rolnych przewidywanych do objęcia zwrotem podatku akcyzowego w roku
2012, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projekcie rozporządzenia w sprawie stawki
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. przedłożonym Radzie Ministrów zaproponował podniesienie wysokości stawki zwrotu podatku akcyzowego z 0,85 zł do 0,95 zł.
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Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. określiła stawkę zwrotu
podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju, tj. 81,70 zł/ha.
Podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zostanie rozważone przy przygotowywaniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. uwzględniając kwotę wydatków na ten cel określoną
w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.
Odnośnie do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa
członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) –
uprzejmie informuję, że kwota netto dotycząca Polski w wysokości 9.164.124,36 PLN
i 10.986.608,68 EUR wynika z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisji Europejskiej w Polsce dotyczącego wzajemnej zgodności na mocy rozporządzeń
1782/2003, 796/2004, 1698/2005 oraz 1975/2006. Główne zarzuty Komisji po przeprowadzonej kontroli dotyczyły niewłaściwej kontroli wymogów i norm GAEC lub jej
braku, niestosowania lub błędnego stosowania sankcji prawnych oraz niedociągnięć
dotyczących przeprowadzania dodatkowych kontroli. Konieczność zapłaty ww. kary
nie ma wpływu na wielkość wypłacanych producentom rolnym płatności.
Ponadto nie można zgodzić się z postawioną w oświadczeniu tezą, iż normy Dobrej
Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska nie zostały zdefiniowane. Uprzejmie informuję, iż normy zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211,
z późn. zm.).
Pragnę wyjaśnić, iż zastosowane w Polsce rozwiązania wynikały z interpretacji
przepisów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 1782/2003 (art. 6 ust. 1 rozporządzenia 73/2009), zgodnie z którym:
„państwa członkowskie definiują na poziomie krajowym lub regionalnym wymogi
minimalne w zakresie Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska, na podstawie ram ustanowionych w załączniku IV do rozporządzenia 1782/2003, uwzględniając szczególne cechy charakterystyczne odnośnych obszarów włączając w to warunki
glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, wykorzystanie gruntów,
zmianowanie upraw, metody uprawy roli oraz struktury gospodarstw”.
W związku z powyższym, uwzględniając specyfikę uwarunkowań klimatycznych,
glebowych, krajobrazowych w Polsce, a także specyfikę działalności rolniczej, sposób
implementacji w przepisach krajowych wymagań określonych w załączniku IV rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (załącznik III rozporządzenia 73/2009) uwzględniał normy w niezbędnym zakresie. Po przeglądzie Wspólnej Polityki Rolnej (Health
Check), nastąpiła zmiana podejścia do norm wymienionych w obszarze Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska, kiedy to jednoznacznie określono, które
normy są obowiązkowe, a które dobrowolne (art. 6 ust. 1, akapit 2; załącznik III do
rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009). Wszystkie państwa członkowskie podlegają kontrolom Komisji Europejskiej w zakresie wydatków zadeklarowanych z tytułu
Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG lub EFRROW przez akredytowane agencje płatnicze.
W większości państw członkowskich postępowanie audytowe kończy się nakładanymi
sankcjami np. z ostatniej decyzji wykonawczej Komisji z dnia 22 czerwca br. wynika,
iż na Francję nałożono 62 mln EUR sankcji, a na Włochy 111 mln EUR.
Odnosząc się do poruszonej w oświadczeniu Panów senatorów kwestii karania rolników za drobne przewinienia uprzejmie informuję, iż Polska korzysta z przewidzianej
w prawie UE możliwości niekarania rolników, w przypadku, gdy kwota nienależnie
pobranych płatności nie przekracza 100 EUR.
Ponadto należy zaznaczyć, iż wysokość dokonywanych obniżek z tytułu nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się
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stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U.
Nr 67, poz. 434 i z 2011 r. nr 97 poz. 563). Przyjęty system oceny niezgodności zakłada zróżnicowanie naruszeń pod względem ich negatywnych skutków dla środowiska,
zdrowia publicznego i różnicuje zakres możliwych pomniejszeń (sankcji). Jest zatem
możliwe, iż w przypadku niektórych naruszeń maksymalne możliwe pomniejszenie nie
jest większe niż 3%, ale też są takie naruszenia, dla których pomniejszenie nie może
być mniejsze niż 3% (3% i 5%). System sankcji w ramach zasady wzajemnej zgodności
zawiera również tzw. drobne niezgodności oraz zasadę de minimis. W przypadku, gdy
kwota sankcji za niespełnienie wymogów i norm jest równa lub mniejsza od równowartości 100 euro (de minimis) lub zostały stwierdzone drobne niezgodności sankcje te nie
są naliczane, a rolnik jest zobowiązny do podjęcia działań naprawczych, likwidujących
stwierdzone nieprawidłowości. Mechanizm ten w przypadku zasady wzajemnej zgodności pełni funkcję zarówno motywującą jak i edukacyjną (rolą tego mechanizmu jest
danie rolnikowi szansy na naprawienie stwierdzonych niezgodności).
Odnośnie do kwestii związanych z analizami dotyczącymi nożyc cenowych, dochodów rolników oraz cen produktów rolnych i środków produkcji uprzejmie informuję,
co następuje.
Rok 2011 był drugim z kolei korzystnym rokiem dla rolnictwa. Wprawdzie rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej nieznacznie pogorszyły się w porównaniu
z bardzo dobrym pod tym względem rokiem poprzednim, ale nadal były sprzyjające,
mimo znacznego wzrostu cen detalicznych środków produkcji. Ceny otrzymywane
przez rolników za sprzedane towary wzrosły w 2011 r. o 18,8% i znacząco wyprzedziły
dynamikę podwyżek cen detalicznych środków produkcji, które podniosły się w tym
czasie o 10,8%. W rezultacie wskaźnik nożyc cen wyniósł 107,2 punktu, wobec 110,1
w 2010 r. Te dobre pod względem rynkowych uwarunkowań lata z nadwyżką skompensowały dramatyczne rozwarcie nożyc cen, jakie nastąpiło w 2008 r. pod wpływem
silnego wzrostu cen środków produkcji. Wprawdzie w roku 2009 nożyce cen otrzymywanych przez rolników i przez nich płaconych poprawiły się, ale nadal zmiany cen deprecjonowały dochody rolnicze. Jednakże wskaźnik nożyc cen dla 5-lecia 2007–2011
wyniósł 109,6 punktów, co oznacza, że w tym czasie wzrost cen produktów rolniczych
sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne z nawiązką skompensował wzrost
cen środków produkcji.
Tabela 1. Wskaźniki zmian cen i wynagrodzeń (rok poprzedni = 100)
Wyszczególnienie

2011

2010

2009

2008

2007

Wynagrodzenia*

105,0

103,3

104,4

110,1

Towary i usługi
konsumpcyjne

104,3

102,6

103,5

Żywność

105,4

102,7

104,1

Środki produkcji**

110,8

101,8

w tym nawozy:

2007–2011 (2006=100)
nominalne

realne

109,2

136,1

117,0

104,2

102,5

118,3

*

106,1

104,9

125,3

106,0

101,9

112,3

106,8

137,9

116,5

119,6

89,4

107,1

138,4

106,6

168,9

142,8

środki ochrony roślin

100,8

100,8

107,0

109,9

101,1

120,8

102,1

energia, paliwa

112,5

108,8

97,4

105,0

113,0

141,5

119,6

maszyny, narzędzia

103,0

101,4

102,1

102,9

103,1

113,1

95,6

materiały budowlane

104,8

99,2

98,1

105,0

113,0

121,0

102,3

Nożyce cen

107,2

110,1

96,1

90,1

107,2

109,6

*

Produkty sprzedawane***

118,8

112,1

97,9

101,2

114,5

151,1

127,7

w tym pszenica:

137,1

124,0

75,1

90,9

154,3

179,1

151,4

Żyto

176,3

128,7

63,4

85,8

157,2

194,1

164,1

Jęczmień

153,9

120,1

63,4

100,4

154,9

182,2

154,1
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Kukurydza

114,8

133,2

83,9

80,1

143,1

147,1

124,3

Rzepak

127,3

118,0

85,4

132,2

102,6

174,1

147,1

Ziemniak

101,3

115,1

106,8

100,7

111,4

139,6

118,0

Bydło

122,4

100,9

112,2

102,3

97,8

138,7

117,2

Trzoda

116,2

85,3

113,7

115,9

97,6

127,5

107,8

Drób

118,9

94,6

105,2

98,3

126,5

147,2

124,4

Cielęta

100,5

95,8

121,2

88,4

84,9

87,6

74,0

Mleko

113,6

118,9

87,6

95,5

115,6

130,6

110,4

102,7

76,0

131,6

100,0

115,6

118,8

100,4

Jaja kurze spożywcze

* w sektorze przedsiębiorstw, ** nabywane przez rolników, ***przez rolników
Źródło: Dane GUS, obliczenia własne IERiGŻ-PIB.
O prawie 11% wzroście cen środków produkcji w 2011 r. zadecydował przede
wszystkim wysoki wzrost cen nawozów mineralnych (o prawie 20%) oraz bezpośrednich nośników energii (o 12,5%). W tym czasie materiały budowlane zdrożały o prawie
5%, maszyny i urządzenia dla rolnictwa średnio o 3%. Najmniej bo o niespełna 1%
wzrosły ceny pestycydów. Jednak bardzo silne podwyżki cen środków do produkcji
rolniczej jakie nastąpiły w latach 2007–2008 spowodowały, że w 5-leciu 2007–2011
indeks wzrostu cen środków produkcji wyniósł prawie 138 punktów. Oznacza to
wzrost realnego indeksu tych cen o 16,5%.
W tym czasie ceny skupu podstawowych surowców rolniczych wzrosły nominalnie
o ponad 51%, a realnie o prawie 28%.
Podwyżki cen detalicznych środków produkcji znacząco wyprzedziły inflację zarówno w 2011 r., jak i w całym analizowanym 5-leciu. W 2011 r. realny wzrost cen
środków produkcji dla rolnictwa wyniósł 6%, a wyjątkiem były pestycydy, które realnie staniały o 3,4% oraz maszyny i narzędzia rolnicze, które nominalnie zdrożały
o 3%, a realnie potaniały o 1,2%.
Mimo spadków cen nawozów mineralnych w 2010 r. ich ceny nominalnie wzrosły
w latach 2007–2011 o prawie 69%, a realnie o prawie 43%. W 5-leciu 2007–2011 realnie staniały jedynie maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej (o 4,4%), natomiast
bezpośrednie nośniki energii realnie zdrożały o prawie 20%, a pestycydy i materiały
budowlane o 2,1–2,3%. Na wysoką dynamikę wzrostu cen środków produkcji wpływał, obok sytuacji na światowym rynku, popyt rosnący wraz z wysokimi cenami produktów rolniczych.
Ceny skupu podstawowych surowców rolniczych nominalnie wzrosły w 2011 r.
o 18,8%, a realnie o prawie 14%. Towarzyszył im umiarkowany wzrost cen detalicznych żywności, które wzrosły nominalnie o 5,4%, a realnie o 1,1% przy 4,3% inflacji.
Wzrost cen detalicznych żywności wyprzedzał także wzrost wynagrodzeń w sektorze
przedsiębiorstw, które nominalnie zostały podniesione o 5%, a realnie zaledwie o 0,6%.
Żywność więc po raz kolejny realnie zdrożała. Wysoka, przewyższająca inflację dynamika wzrostu cen detalicznych żywności utrzymywała się w całym 5-leciu 2007–2011
(o 4–6% rocznie). Jedynie w 2010 r. była ona prawie o połowę mniejsza i nieznacznie
ustępowała inflacji. W sumie ceny detaliczne żywności nominalnie wzrosły w tym czasie o ponad 25%, a realnie o 6%. Można więc powiedzieć, że zarówno w 2011 r. jak
i w całym analizowanym 5-leciu żywność realnie drożała pod wpływem wysokich cen
surowców rolniczych oraz znaczącego wzrostu pozasurowcowych kosztów produkcji.
W latach 2007–2009 stymulująco na ceny żywności wpływał także wzrost eksportu
i popytu krajowego stymulowanego szybkim wzrostem dochodów ludności.
O wysokiej dynamice cen skupu podstawowych surowców rolniczych w 2011 r.
zadecydowały przede wszystkim podwyżki cen zbóż – o prawie 15% (kukurydza) do ponad 76% (żyto) i rzepaku (o 44%), oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, a zwłaszcza cen skupu żywca oraz mleka. Znacznie mniejszy wzrost cen dotyczył jaj (o 2,7%)
oraz cieląt (zaledwie o 0,5%).
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Przy nie najlepszych zbiorach krajowe ceny zbóż po raz drugi z rzędu znacząco wzrosły. Mimo głębokiego spadku cen zbóż po dobrych zbiorach w 2008 r. i 2009 r. zboża nominalnie zdrożały w latach 2007–2011 o 79% do 94% (zboża podstawowe, a więc pszenica, żyto, jęczmień). Jedynie wzrost cen kukurydzy w tym czasie był mniejszy (o ponad
47%). Realnie zboża podstawowe zdrożały więc o 51% do 64%, a kukurydza o ponad
24%, przede wszystkim pod wpływem wysokich cen światowych, stymulowanych rosnącym popytem (szczególnie paszowym i przemysłowym – do produkcji biopaliw).
Równie wysoko, bo o prawie 44% w 2011 r. i o ponad 74% w latach 2007–2011
zdrożał rzepak, pod wpływem rosnącego popytu, stymulowanego rozwojem zużycia
oleju rzepakowego do produkcji biopaliw, w warunkach silnych wahań plonów i zbiorów, powodowanych niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
Ceny skupu trzody chlewnej, po spadku w roku poprzednim, wzrosły w 2011 r.
o ponad 16%, osiągając rekordowe poziomy w drugiej połowie roku, znacznie przekraczające 5 zł/kg żywej wagi. Jednakże przy głębokich wahaniach w kolejnych latach
ceny żywca wieprzowego wzrosły w całym 5-leciu tylko o 27,5%, a realnie o 7,8%. Zatem relacje cen żywca do zbóż na skutek wysokich cen zbóż i pasz utrzymują się w kolejnym roku znacznie poniżej relacji granicznych i są podstawową przyczyną spadku
pogłowia trzody chlewnej i ujemnego salda handlu zagranicznego wieprzowiną.

Dynamika wzrostu cen skupu bydła w 2011 r. znacząco przyspieszyła, pod wpływem rozwijającego się eksportu przede wszystkim wołowiny. Sprzyjał temu wzrost cen
w Unii Europejskiej, zwiększenie kontyngentu preferencyjnego przez Turcję dla Unii
oraz deprecjacja złotego. Stagnacja cen w roku poprzednim oraz ich spadek w 2007 r.
spowodowały, że nominalny wzrost cen skupu bydła wyniósł w latach 2007–2011
prawie 39%, a realny 17,2%.
Rosnącym cenom skupu bydła towarzyszył bardzo słaby wzrost cen cieląt, które
po wcześniejszych spadkach praktycznie powróciły do poziomu z 2010 r., pod wpływem większego zainteresowania rozwojem krajowej produkcji wołowiny wysokiej jakości. W całym 5-leciu 2007–2011 cielęta nominalnie staniały o ponad 12%, a realnie
aż o 26% na skutek malejącego zainteresowania importem cieląt z Polski. Opas bydła
stał się bowiem w starych krajach członkowskich nieopłacalny po reformie WPR.
W skupie drób zdrożał w 2011 r. o prawie 19%. Mimo spadków cen skupu jakie
nastąpiły w roku poprzednim oraz w 2008 r. nominalny wzrost cen drobiu w 5-leciu
2007–2011 wyniósł ponad 47%, a realnie ponad 24%, wyprzedzając tym samym wzrosty cen pozostałych produktów zwierzęcych. Produkcja drobiu okazała się też jedynym kierunkiem produkcji zwierzęcej, którego ceny nadążały w latach 2007–2011 za

2

2
294

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

wzrostem cen zbóż, aczkolwiek z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zatem opłacalność
produkcji drobiu mierzona relacjami cen do zbóż i pasz w roku 2011 nie była gorsza
niż przed 2007 rokiem. Przyczynił się do tego również skokowy wysoki wzrost cen
drobiu w 2007 r.

Po dynamicznym wzroście cen, zwłaszcza w czwartym kwartale 2010 r., ceny mleka w 2011 r. wzrosły o kolejne 13,6%. Mimo kryzysu lat 2008–2009 nominalny wzrost
cen skupu mleka wyniósł w 5-leciu 2007–2011 prawie 31%, a realny ponad 10%.
Pogorszyły się więc nieznacznie relacje cen mleka do pasz oraz do bydła.

Do najwolniej drożejących produktów zwierzęcych zarówno w 2011 r. oraz w całym
5-leciu 2007–2011 należały jaja, których ceny w skupie wzrosły nominalnie w 2011 r.
o 2,7%, a realnie staniały o 1,5%. W latach 2007–2011 realne ceny jaj praktycznie się
nie zmieniły, mimo prawie 19% wzrostu cen nominalnych.
W pierwszym półroczu 2012 rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej stopniowo pogarszały się w porównaniu z bardzo korzystnymi pod tym względem latami
2010–2011. Ceny koszyka skupu zmalały w okresie od stycznia do czerwca w porów-

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

295

naniu z grudniem 2011 r. o 1,8%, podczas gdy ceny środków produkcji wzrosły o 3%,
w tym: nawozów mineralnych o 5,6%, maszyn rolniczych o 4%, środków ochrony roślin
o 2,4%, a bezpośrednich nośników energii i materiałów budowalnych o 1,6%. Skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł więc około 95 punktów, gdy przed rokiem o tej
porze przekraczał 107 punktów. W pierwszym półroczu wzrosły przede wszystkim i tak
wysokie ceny zbóż – o 6,5% (żyto) do 27,4% (kukurydza). Ceny skupu pszenicy i jęczmienia podniosły się odpowiednio o 19,5% i 11,5%. Ceny żywca wieprzowego i drobiu
wzrosły w tym czasie tylko o 0,8% i 0,5%, a bydła o 1,1%, podczas gdy ceny mleka
spadły o prawie 12%. Pogorszyło to i tak niską opłacalność produkcji przede wszystkim
żywca wieprzowego, ale również drobiu i mleka.
W czerwcu rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej prawie nie zmieniły się
w porównaniu z majem. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)
utrzymał się na poziomie 99,5 punktu pod wpływem nieznacznego spadku wyrównanego wskaźnika nożyc cen oraz niewielkiej poprawy wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. SWKR był jednak najniższy w ciągu ostatnich 6 miesięcy i niższy
o 0,7 pkt proc. niż przed rokiem.
Wyrównany wskaźnik nożyc cen zmalał o 0,1 pkt proc. pod wpływem niewielkiej
przewagi majowych obniżek cen nad podwyżkami. W maju spadki cen niektórych
podstawowych surowców rolniczych prawie zostały zrównoważone przez podwyżki innych, a bieżący wskaźnik zmian cen skupu wyniósł 99,8 punktu. Zmalały ceny skupu
ziemniaków, niektórych zbóż oraz bydła i mleka, natomiast podniesiono ceny skupu
większości zbóż monitorowanych przez GUS, trzody chlewnej oraz drobiu. W efekcie
wyrównany wskaźnik nożyc cen zmalał w czerwcu o 0,2 pkt proc. Spadkowi cen skupu produktów rolniczych towarzyszyło zmniejszenie dynamiki wzrostu cen detalicznych środków produkcji o 0,1 pkt proc.
Na niewielki wzrost wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu (o 0,1 pkt
proc.) wpłynął przede wszystkim sezonowy wzrost wyrównanego indeksu produkcji
przemysłu spożywczego (o 1,3 pkt proc.). W przeciwnym kierunku działało jednak
relatywne drożenie żywności, zwłaszcza w stosunku do wynagrodzeń, co skutkuje
osłabieniem popytu na żywność.
Ocenia się, że rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w najbliższym czasie
nie ulegną większym zmianom, mimo osłabienia dynamiki wzrostu cen środków produkcji. Zapowiedź niskich zbiorów zbóż i wysokie ceny światowe zbóż oraz produk3
tów oleistych wskazują, że sytuacja nie ulegnie
większym zmianom także po nowych
zbiorach.
Tab. 2. Wskaźnikia obrazujące
zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie
a
Tab. 2. Wskaźniki obrazujące zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji w rolnictwie
Wyszczególnienie
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR)

VI 12
99,5

V 12

IV 12

99,5

100,1

III 12

II 12

I 12

VI 11

99,8

100,1

101,1

100,8
100,2

Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu

99,6

99,5

100,6

99,5

100,6

101,8

Wyrównany wskaźnik nożyc cen

99,5

99,6

99,6

100,1

99,7

100,3

101,4

Wyrównany wskaźnik wzrostu cen skupu

100,1

100,3

100,3

100,7

100,2

100,8

102,3

Wyrównany wskaźnik wzrostu cen środków produkcji

100,6

100,7

100,7

100,6

100,6

100,5

101,0

Wyrównany indeks inflacji i cen żywności

99,6

99,6

99,5

99,7

100,0

100,3

99,5

Wyrównany indeks wynagrodzeń i cen żywności

99,0

99,7

100,0

99,2

99,9

101,9

98,9

101,1

99,8

101,5

99,0

100,8

101,8

101,6

Wyrównany indeks produkcji przemysłu spożywczego

średnie ruchome 6-miesięczne
Wskaźnik zmian cen skupu liczony jest jako średnia arytmetyczna ważona dla koszyka produktów notowanych co miesiąc przez GUS i publikowanych w biuletynach statystycznych GUS. Są to zboża ogółem w tym pszenica i żyto, ziemniaki, żywiec ogółem
w tym żywiec wołowy, wieprzowy, i drób, oraz mleko.
Źródło: Obliczenia własne IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS.
a
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Rys. 1. Wyrównane wskaźniki koniunktury w rolnictwie

Rys. 2. Wyrównane wskaźniki zmian cen
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Rys. 3. Wyrównane wskaźniki zmian cen
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka,
do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze!
W uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego w Płońsku, II Wydział Karny, w sprawie o sygn. II K 635/11 znajduje się między innymi takie bulwersujące stwierdzenie. „Nie można bowiem – w szczególności – wymagać
od oskarżonego, by przy każdym przejściu dla pieszych, w warunkach nocnych, zmniejszał on prędkość do takiej, która pozwoli mu zauważyć przeszkodę w światłach prowadzonego pojazdu. To w istocie zatamowałoby ruch
drogowy. W niniejszej sprawie oskarżony mógł zatrzymać pojazd, gdyby
w momencie zauważenia pieszej prowadził go z prędkością nie większą niż
33,5 km/h. Sąd dostrzega, że do uderzenia z pieszą doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Nie oznacza to jednak, by kierujący miał obowiązek dostosowania prędkości jazdy do widoczności świateł”.
Panów Ministrów i Prokuratora Generalnego prosimy o odpowiedzi wraz
z uzasadnieniami w następującym zakresie.
W jaki sposób powyższy wyrok wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego i zmniejszenie liczby zabitych na drogach?
Czy pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, skoro – jak
stwierdził niezawisły sąd – kierujący nie ma obowiązku dostosowania prędkości jazdy do widoczności świateł?
Czy kierujący ma obowiązek prowadzić pojazd z prędkością dostosowaną do widoczności tak, aby mógł ustąpić pierwszeństwa innym użytkownikom drogi, w tym pieszym na oznakowanych przejściach dla pieszych?
Czy ważniejsze jest bezpieczeństwo użytkowników drogi, czy nietamowanie ruchu drogowego?
Czy w świetle powyższego wyroku należy przyjąć, że sama zasada
braku obowiązku dostosowania prędkości jazdy do widoczności świateł dotyczy także skrzyżowań, osób kierujących ruchem drogowym, robót drogowych i innych przeszkód na drodze?
Czy ten wyrok zmienia dotychczasową praktykę stosowania art. 13 prawa o ruchu drogowym?
Czy w świetle powyższego wyroku jest możliwe przechodzenie przez
przejście w warunkach dużego natężenia ruchu i ograniczonej widoczności?
Jakim warunkom technicznym w świetle powyższego wyroku powinno
odpowiadać przejście dla pieszych, aby było bezpieczne? Ile z ogólnej liczby
przejść odpowiada takim warunkom?
Jaki jest średni koszt dostosowania przejścia do „nowych standardów”
wynikających z tego wyroku? Ile przejść należałoby zmodernizować?
Prokuratora Generalnego prosimy o rozważenie wniesienia kasacji w tej
sprawie.
Z poważaniem
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow
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Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 9 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 12 lipca 2012 r. Nr BPS/043-15-585/12, przesyłające tekst oświadczenia złożonego przez senatora Bogdana Pęka wspólnie z innymi
senatorami podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r., uprzejmie
przedstawiam następujące stanowisko.
1. W opinii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, nie
jest możliwa ocena, czy i w jakim stopniu wyrok Sądu Rejonowego w Płońsku
w sprawie zachowania się kierującego pojazdem na przejściu dla pieszych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie liczby zabitych na drogach. Należy wskazać, że uczestników ruchu drogowego obowiązują
w pierwszym względzie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), stanowiące m.in.,
że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać
wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub
porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę (art. 3
ust. 1). Przepisy ww. ustawy mają charakter powszechnie obowiązujący, w przeciwieństwie do prawomocnych wyroków sądów, które zasadniczo (poza przypadkami określonymi w przepisach) są wiążące jedynie w sprawie, która jest
przedmiotem postępowania, do którego odnosi się dany wyrok. Ministerstwo
nie dysponuje informacjami co do okoliczności faktycznych i prawnych sprawy,
w której zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Płońsku powoływany w oświadczeniu, wobec czego nie posiada możliwości oceny tej sprawy. W szczególności,
resort nie posiada informacji, czy wyrok ten uległ uprawomocnieniu.
Niezależnie od powyższego, opiniowanie wyroków niezawisłych sądów i polemika w odniesieniu do tych wyroków nie należy do kompetencji Ministerstwa.
2. Zachowanie uczestników ruchu i zasady pierwszeństwa na oznakowanym przejściu dla pieszych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pieszy, przechodząc
przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność
oraz z określonymi zastrzeżeniami, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy
znajdujący się na tym przejściu posiada pierwszeństwo przed pojazdem. Jednocześnie, na podstawie art. 26 ust. 1 przywołanej ustawy, kierujący pojazdem,
zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Natomiast §47 ww. rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. stanowi, iż kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 „przejście
dla pieszych”, D-6a „przejazd dla rowerzystów” albo D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby
nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się
w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.
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3. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem
jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem,
z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności:
rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków
atmosferycznych i natężenia ruchu. Ponadto, należy podkreślić, że wynikający
z art. 26 ust. 1 przywołanej ustawy obowiązek zachowania przez kierującego
pojazdem szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, oznacza m.in. konieczność zmniejszenia prędkości.
4. Zarówno bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak i płynność ruchu drogowego
przedstawiają istotne zagadnienia z punktu widzenia optymalnej organizacji
ruchu. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że w wielu przypadkach nie jest
możliwe równoczesne zapewnienie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na danym odcinku drogi. Organ zarządzający ruchem stosuje wówczas rozwiązanie
traktujące w sposób priorytetowy bezpieczeństwo użytkowników drogi, nawet
jeżeli wiąże się to ze znacznym pogorszeniem płynności ruchu.
5. Należy wskazać, że z obowiązujących przepisów nie wynika zasada braku obowiązku dostosowania prędkości jazdy do widoczności świateł. Jednocześnie
należy zwrócić uwagę, iż w okresie niedostatecznej widoczności pole widzenia
kierującego pojazdem jest ograniczone, co wymaga od niego odpowiedniego
zmniejszenia prędkości, tak aby został spełniony wymóg określony w art. 19
ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (przedstawiony w odpowiedzi na trzecie
pytanie).
6. Ze względu na brak informacji co do okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, nie jest możliwa ocena, czy i w jakim stopniu wyrok sądu, o którym mowa
w oświadczeniu, mógłby wpływać na dotychczasową praktykę stosowania przepisów art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Należy przy tym zaznaczyć, iż
w polskim systemie prawnym wyroki sądów rejonowych nie stanowią źródeł
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, przechodzenie przez przejście dla
pieszych w warunkach dużego natężenia ruchu i ograniczonej widoczności jest
możliwe, przy spełnieniu wymogów określonych w art. 3, art. 13 oraz art. 14
ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy te zobowiązują uczestników ruchu
– zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych – do zachowania ostrożności albo, gdy wymaga tego ustawa, szczególnej ostrożności. Wskazują też na
obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego przechodzącego
przez jezdnię lub torowisko i zabraniają m.in. wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd – w tym również na przejściach dla pieszych, przebiegania przez jezdnię, czy też wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej
przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
8. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, zostały
określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Wymogi w zakresie oznakowania pionowego przejść dla pieszych regulują przepisy pkt 5.2.6
załącznika nr 1, a w zakresie oznakowania poziomego – przepisy pkt 4.2.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Natomiast pkt 4.2.4 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia określa zasady
stosowania sygnałów ostrzegawczych nad przejściami dla pieszych oraz przed
tymi przejściami. Jednocześnie uprzejmie informuję, że resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej nie posiada informacji o liczbie przejść dla
pieszych, które spełniają powyższe warunki techniczne. Informacje takie posiadają zarządcy dróg oraz organy zarządzające ruchem na danych drogach
(pozostających w ich właściwości).
9. Standardy w zakresie oznakowania przejść dla pieszych regulują wymienione
wyżej przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. i nie
mogą być one określane wyrokiem sądu. Organ zarządzający ruchem doko-
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nuje wyboru rozwiązania w tym zakresie zastosowanego w organizacji ruchu,
uwzględniając m.in. statystyki zdarzeń drogowych w danej lokalizacji (np. na
przejściu dla pieszych). Koszty oznakowania przejścia dla pieszych wynikają
przede wszystkim z wymienionych powyżej warunków technicznych jakie powinno spełniać takie przejście, z uwzględnieniem jego rozmiarów, lokalizacji
i ewentualnego zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu

Odpowied
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 2.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez panów senatorów Bogdana Pęka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza i Roberta Mamątowa na 15. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lipca 2012 r.,
uprzejmie informuję, że poruszone w oświadczeniu kwestie dotyczące wyroku Sądu
Rejonowego w Płońsku, pozostają poza zakresem przyznanych Ministrowi Sprawiedliwości kompetencji w zakresie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów
powszechnych.
Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustrojów sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), Minister Sprawiedliwości jest organem,
który sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio
związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości
i ochrony prawnej. Czynności te, stosownie do unormowania z art. 9b tej ustawy, nie
mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.
Z tych względów, w ramach przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień, nie jest możliwa merytoryczna ocena wyroku sądu, w tym również w zakresie
pisemnego uzasadnienia, które jest integralną częścią orzeczenia.
Zarzuty merytoryczne i proceduralne co do rozstrzygnięć sądu mogą być badane
jedynie w ramach kontroli instancyjnej sprawowanej przez właściwy sąd odwoławczy.
Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania karnego sąd kształtuje swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie
z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Zasada swobodnej oceny dowodów, leżąca u podstaw prawidłowego
wyrokowania, nie może prowadzić do dowolności ocen i takiego wyboru dowodów,
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którego prawidłowości nie dałoby się skontrolować w trybie odwoławczym. Ustalenia
faktyczne wyroku tylko wtedy nie wykraczają poza ramy swobodnej oceny dowodów,
gdy poczynione zostały na podstawie wszechstronnej analizy przeprowadzonych dowodów, których ocena nie wykazuje błędów natury faktycznej czy logicznej, zgodna
jest ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz prowadzi do sędziowskiego przekonania, odzwierciedleniem którego powinno być uzasadnienie orzeczenia.
W przypadku uznania, że sąd popełnił błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych
za podstawę orzeczenia, strony procesu mogą wnieść apelacje od wyroku sądu pierwszej instancji, formułując stosowne zarzuty.
W kontekście postawionych w oświadczeniu pytań, dodać należy, że w polskim porządku prawnym wyrok nie tworzy normy prawnej i nie ma mocy wiążącej w stosunku
do późniejszych rozstrzygnięć podobnych przypadków.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Rozdziale III zawiera katalog źródeł prawa
i nie ujmuje w nim precedensu. Z art. 8 §2 Kodeksu postępowania karnego natomiast
wynika, że tylko prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo albo stosunek
prawny są wiążące. Natomiast sąd karny nie jest związany orzeczeniem sądu karnego
zapadłym w innej sprawie. Jednostkowy wyrok sądu powszechnego wydany w konkretnej sprawie nie stanowi także podstawy do zmiany wykładni przepisów prawa
o ruchu drogowym.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Grzegorz Wałejko
Podsekretarz Stanu

Odpowied
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 1 sierpnia 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 12 lipca 2012 r., znak BPS/043-15-587/12, po zapoznaniu się z oświadczeniem złożonym na 15. posiedzeniu Senatu
w dniu 06 lipca 2012 r., przez Panów Senatorów: Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza i Roberta Mamątowa uprzejmie informuję, że wyrok Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 27 lutego 2012 r., sygnatura II K 635/11 uniewinniający oskarżonego od popełnienia czynu z art. 177 § k.k.,
wobec złożenia apelacji przez pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych nie jest jeszcze
prawomocny.
Z pisemnej informacji prezesa Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 23 lipca 2012 r.
wynika, że termin rozprawy apelacyjnej, Sąd Okręgowy w Płocku wyznaczył na dzień
12 września 2012 r.
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Jednocześnie uprzejmie informuję Panią Marszałek, że zgodnie z art. 521 §1 k.p.k.
Prokurator Generalny może wywieść kasację do Sądu Najwyższego od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.
W związku z tym, w przypadku ewentualnego wydania orzeczenia przez Sąd Okręgowy w Płocku, utrzymującego w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Płońsku, sprawa zostanie przeanalizowana przez Departament Postępowania Sądowego
Prokuratury Generalnej pod kątem ewentualnego zaskarżenia kasacją przez Prokuratora Generalnego.
Z poważaniem
Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty
skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z brakiem odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym trzydziestu dni od ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza na złożone przeze
mnie na 10. posiedzeniu Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. oświadczenie
w sprawie zarządzenia nr 10/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, uwzględniając art. 49 ust. 6
oraz art. 8 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Senatu, zwracam się do Pana Marszałka o podjęcie stosownych czynności w celu wyegzekwowania odpowiedzi
ministra w tej ważnej kwestii dotyczącej służby zdrowia.
Z poważaniem
Leszek Piechota


Odpowied
Warszawa, 11 lipca 2012 r.
Pan
Leszek Piechota
Senator RP
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na Pańskie oświadczenie złożone podczas 15. posiedzenia Senatu,
skierowane do mnie w związku z nieotrzymaniem przez Pana odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 10. posiedzenia Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r., uprzejmie
informuję, że wysłałem do ministra zdrowia pismo wzywające do jak najszybszego
udzielenia odpowiedzi wraz z przypomnieniem o obowiązku udzielania odpowiedzi na
oświadczenie senatorskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania
oświadczenia jego adresatowi.
Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie przedstawiciel podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej z prośbą o wyjaśnienie wzajemnej relacji między art. 47
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz.
654 z późn. zm.) a treścią przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26,
poz. 206 z późn. zm.), a w szczególności art. 5 ust. 1 i 4 i art. 8 w związku
z art. 1 pkt 16 i art. 2 pkt 10 wyżej wymienionej ustawy.
Aktualna treść art. 47 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej brzmi następująco.
Ust. 1: „Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
z którym podmiot tworzący nawiązał stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawarł umowę cywilnoprawną, wykonujący zawód
medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku umowa określa również
warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy”.
Ust. 2: „Do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
będącego żołnierzem zawodowym stosuje się przepisy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych, a do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą, będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej stosuje się
przepisy o Służbie Więziennej”.
Ust. 3: „Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie
może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej
zgody podmiotu tworzącego”.
Z kolei zgodnie z art. 1 pkt 16 i art. 2 ust. 10 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ograniczeniom wynikającym z wyżej wymienionej ustawy podlegają
między innymi kierownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Z treści art. 5 wyżej wymienionej ustawy wynika z kolei, że osobom wymienionym w art. 2, w tym kierownikowi publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia, przysługuje,
co do zasady, wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, przy czym wysokość
tego wynagrodzenia została ograniczona do kwot wskazanych w art. 8
przedmiotowej ustawy. W ust. 4 w art. 5 ustawodawca zdefiniował pojęcie
zatrudnienia, ustalając, iż jest to świadczenie pracy lub usług związanych
z zarządzaniem na rzecz podmiotu, niezależnie od podstawy nawiązania
stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą
wymienioną w art. 2 ustawy.
Powyższe regulacje w aktualnym stanie prawnym budzą uzasadnione wątpliwości dotyczące tego, czy w świetle obowiązujących przepisów
w przypadku zawarcia przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z tym zakładem umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej wynagrodzenie kierownika z tytułu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej sumowane jest z wynagrodzeniem z tytułu wykonywania czynności zarządu zakładem i jako takie podlega ograniczeniom, o których mowa
w art. 8 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi, czy też wyżej wymieniony przepis wprowadza ograniczenia wyłącznie w zakresie wynagrodzenia kierownika zakładu opieki zdrowotnej
z tytułu wykonywanych przez niego czynności zarządu zakładem.
Wątpliwości te wynikają z faktu, iż ustawa o działalności leczniczej zezwala kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej na świadczenie
usług opieki zdrowotnej na rzecz tego zakładu pod warunkiem, że możliwość
taka przewidziana jest w umowie, na podstawie której kierownik wykonuje
czynności zarządzania zakładem. Co więcej, umowa ta powinna dodatkowo przewidywać warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
wymiar czasu pracy. W zasadzie, jeżeli strony określą w wyżej wymienio-
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nej umowie warunki świadczenia usług opieki zdrowotnej przez kierownika, wymiar czasu pracy i wynagrodzenie, podstawą udzielania świadczeń
w zakładzie przez kierownika będzie ta sama umowa, w ramach której zarządza on zakładem.
Tym samym powstaje pytanie, czy ograniczenia wynikające z ustawy
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w zakresie maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego kierownika
zakładu dotyczą wyłącznie części wynagrodzenia należnej kierownikowi
z tytułu wykonywania czynności zarządu, czy też całości wynagrodzenia
wypłacanego kierownikowi, w tym także wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez niego usług opieki zdrowotnej.
W art. 5 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi mówi się, że osobom wymienionym w art. 2 tej ustawy,
w tym kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, niezależnie od formy lub rodzaju umowy
stanowiącej podstawę zatrudnienia. Przepis ten posługuje się pojęciem wynagrodzenia miesięcznego z tytułu zatrudnienia, bez wyraźnego wskazania,
iż chodzi wyłącznie o wynagrodzenie należne kierownikowi z tytułu wykonywania czynności zarządu zakładem. W treści art. 5 ust. 4 wskazano, iż przez
pojęcie zatrudnienia rozumie się wyłącznie świadczenie pracy lub usług
związanych z zarządzaniem na rzecz podmiotu. Można odnieść wrażenie,
że pojęcie wynagrodzenia miesięcznego, jakim posłużył się ustawodawca
w art. 5 ust. 1, dotyczy wyłącznie wynagrodzenia kierownika z tytułu zarządzania zakładem, gdyż w treści tego przepisu wyraźnie jest mowa o wynagrodzeniu miesięcznym w związku z zatrudnieniem zdefiniowanym w art. 5
ust. 4 przedmiotowej ustawy. W konsekwencji w ocenie wnioskodawcy należy przyjąć, iż obowiązek ustalenia wynagrodzenia kierownika zakładu wyłącznie jako stawki miesięcznej dotyczy wyłącznie tej części wynagrodzenia,
która jest należna kierownikowi z tytułu zarządzania zakładem.
Z inną sytuacją mamy jednak do czynienia w przypadku regulacji zawartych w art. 8 wyżej wymienionej ustawy. Przepis ten nie posługuje się
już wprost pojęciem wynagrodzenia miesięcznego z tytułu zatrudnienia. Literalne brzmienie tego przepisu sugeruje, że dotyczy on wynagrodzenia miesięcznego kierownika zakładu w ogóle, w tym także wynagrodzenia z tytułu
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez kierownika zakładu. Niemniej wykładnia funkcjonalna i systemowa wyżej wymienionego przepisu
daje podstawę do twierdzenia, że jakkolwiek ustawodawca nie użył w treści
art. 8 wprost pojęcia „zatrudnienie”, to pisząc o wynagrodzeniu miesięcznym
kierownika, miał na myśli wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w rozumieniu art. 5 ust. 4 ustawy. Oznacza to, że zasadne jest przyjęcie tego, iż ograniczenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikające z art. 8 ustawy o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi dotyczą wyłącznie tej części
wynagrodzenia, która jest należna kierownikowi z tytułu świadczenia usług
zarządu zakładem. Ograniczeniom tym nie podlega przy tym wynagrodzenie
kierownika z tytułu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, nawet jeżeli
wysokość wynagrodzenia z obu tytułów została ustalona w jednej umowie
(art. 47 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej).
Z tego wynika, iż za takim rozumieniem przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi przemawia także
fakt, iż w przypadku udzielania przez kierownika świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie kierownik działa w tym zakresie tak jak każdy inny lekarz
o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu i przysługuje mu z tego tytułu
wynagrodzenie odpowiednie do wykonywanej pracy. Przyjmując, iż ograniczenia, o których mowa w art. 8 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dotyczą wynagrodzenia kierownika
w ogóle, w tym także wynagrodzenia z tytułu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, mogłoby dojść do sytuacji, że za pracę tego samego rodzaju
i jakości kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
otrzymywałby niższe wynagrodzenie niż inny lekarz zatrudniony w tym zakładzie. Tym samym regulacje zawarte w art. 8 wyżej wymienionej ustawy
sprzyjałyby dyskryminacji w zatrudnieniu.
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Mając na uwadze przytoczone okoliczności i wątpliwości dotyczące treści przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, proszę o udzielenie odpowiedzi na
postawione pytanie.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Preiss


Odpowied
Warszawa, 27 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Sławomira Preissa, przesłanym przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przy piśmie znak BPS/043-15-589/12, z dnia 12 lipca 2012 r., w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w zakresie wynagradzania kierowników samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, uprzejmie wyjaśniam co następuje. Wynagrodzenia kierowników
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zostały ograniczone do maksymalnej wysokości, określonej art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 206, z późn.
zm.). Zatem kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub
rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość określa
wspomniany wyżej art. 8 – tj. czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, z zastrzeżeniem art. 29.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2003 r. sygn. akt I PK
290/02, uzasadnieniem faktycznym tego wyroku, w którym wykazano, że ustawa
„kominowa” nie wskazuje, czy wynagrodzenie miesięczne, o którym stanowi jej art. 8
musi być określone w postaci jednej kwoty obejmującej wszystkie dodatki, czy też
może być wynagrodzeniem wieloskładnikowym, istotne jest, by nie przekroczyło ustalonego pułapu.
Zatem jeżeli wynagrodzenie kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej zawiera również inne składniki wynagrodzenia (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), to również podlega ono ograniczeniu do wysokości określonej w art. 8
ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Należy zauważyć, że przywołany art. 47 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) daje jedynie możliwość kierownikowi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. Możliwość ta nie
podważa zasad wynagradzania określonych przepisami ustawy o wynagradzaniu osób
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kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w tym art. 8 pkt 10, który to określa maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej. Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi przewidziała w art. 26 skutek nieważności postanowień umów
o pracę ustalających wynagrodzenie miesięczne, nagrodę roczną, odprawę albo świadczenia dodatkowe w wysokości wyższej niż maksymalna dopuszczona ustawą.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Mirosław Sekuła
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
W związku z podpisaną przez prezydenta RP dnia 03 lipca 2012 r. ustawą o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych zwracam się do Pana
Ministra o przedstawienie projektu kolejnej zmiany tej ustawy.
W mojej ocenie zmianie powinien ulec art. 13 ust. 2, który stanowi: „Przy
składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom, o których
mowa w ust. 1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła
pięć lat oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie”. Uważam, że art. 13
ust. 2 powinien otrzymać następujące brzmienie: „Przy składaniu wniosku
o wydanie dokumentu paszportowego osobom, o których mowa w ust. 1, jest
wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła sześć lat oraz osoby
ubezwłasnowolnionej całkowicie”.
Uważam, że nieracjonalne jest wskazanie obowiązkowej obecności małoletnich pomiędzy piątym a szóstym rokiem życia przy składaniu wniosku
o paszport. Obecna ustawa zwalnia z tego obowiązku małoletnich do piątego
roku życia, zaś po piątym roku życia a przed szóstym – nie. Pragnę zauważyć, że małoletni z obu grup wiekowych otrzymają taki sam paszport, czyli
z okresem ważności wynoszącym pięć lat, z jedną cechą biometryczną w postaci wizerunku twarzy i bez zapisu linii papilarnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 444/2009 z 2009 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004
w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie,
na podstawie art. 1 ust. 2a, który określa, kto jest zwolniony z obowiązku pobierania odcisków palców, w Polsce cechy biometryczne w postaci odcinków
linii papilarnych pobierane są od osób od szóstego roku życia, w czteroletnim
okresie przejściowym od dnia 26 czerwca 2009 r. Nie ma więc racjonalnego
uzasadnienia obecności wymienionej wcześniej grupy wiekowej. Sądzę, że
posłowie wnoszący projekt zmiany ustawy powinni zmienić również wskazany artykuł.
Obecnie nie mamy jeszcze sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego pobierania odcisków linii papilarnych – art. 5a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) – w którego następstwie może zmienić się
grupa wiekowa, od której będą pobierane informacje odnośnie do cech biometrycznych, i być może wystąpi konieczność kolejnej nowelizacji ustawy
paszportowej.
Proszę Pana Ministra o rozważenie wprowadzenia kolejnej zmiany tej
ustawy.
Sławomir Preiss


Odpowied
Warszawa, 3 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. BPS/043-15-590/12), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Sławomira Preissa
podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 roku, w sprawie zmiany usta-
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wy o dokumentach paszportowych, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych trwają prace nad zmianą przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku
o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.).
Projektowane zmiany związane są z koniecznością implementacji, w terminie do
dnia 26 czerwca 2013 roku, przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących zwolnienia dzieci poniżej 12 roku życia z poboru danych biometrycznych w postaci odcisków
palców, zgodnie z art. 1 ust. 2a lit. a rozporządzenia Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia
13 grudnia 2004 roku w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE L Nr 385, s. 1, z późn. zm.), a także z potrzebą jednoznacznego określenia granicy wieku osób małoletnich, których obecność w organie paszportowym
będzie konieczna przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
Przygotowywana komplekowa nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych
przewiduje m.in. dokonanie zmiany przepisów w wyżej wymienionym zakresie, w taki
sposób, aby z jednej strony zrealizować przepisy unijne w zakresie poboru od dzieci poniżej 12 roku życia danych biometrycznych w postaci odcisków palców, z drugiej natomiast zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo osób małoletnich, w tym
w zakresie należytego potwierdzania ich tożsamości dla potrzeb wydania dokumentu
paszportowego.
Należy jednak wskazać, że finalizacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych związana jest z zajęciem przez Komisję Europejską stanowiska w kwestii możliwości wykorzystania odcisków palców dzieci poniżej
12 roku życia do celów identyfikacji i weryfikacji. Mimo terminu określonego w ww.
rozporządzeniu przypadającego na dzień 26 czerwca 2012 roku, Komisja Europejska
nie zajęła dotychczas stanowiska w tym zakresie.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Roman Dmowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Dnia 3 lipca br. dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, po zasięgnięciu opinii rady naukowej instytutu, podjął decyzję
o likwidacji oddziału IMiGW w Poznaniu. Decyzja ta jest zaskakująca, gdyż
dotyczy oddziału, który zasięgiem działania obejmuje ponad 20% terytorium
Polski, w tym całą zlewnię rzeki Warty. To jest obszar reprezentatywny dla
niżu polskiego, obszar o ubogich zasobach wodnych, obszar szczególnej troski w dziedzinie gospodarowania tymi zasobami.
Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że podjęte zostały działania
zmierzające do przebudowy całego systemu organizacyjnego w zarządzaniu
służbami hydrologiczno-meteorologicznymi, które moim zdaniem spowodują
zwolnienia pracowników i przy obecnym stanie systemu teleinformacji mogą
utrudnić kontakt między państwową służbą hydrologiczno-meteorologiczną
a administracją samorządową w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych.
Planowane zmiany są tym bardziej zaskakujące, że nie wspomniano o nich
w założeniach do ustawy – Prawo wodne, z którymi można się zapoznać na
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
Panie Ministrze, zwracam się do Pana z następującymi pytaniami.
Co legło u podstaw decyzji o likwidacji oddziału IMiGW w Poznaniu?
Jeśli powodem jest szukanie oszczędności lub brak środków na działalność
służby hydrologiczno-meteorologicznej, to czy likwidacja jednego oddziału
ma uratować system finansowania tej służby?
Jakie kwoty przeznaczone są na finansowanie poszczególnych oddziałów IMiGW? Jak kształtują się zwłaszcza tak zwane koszty ogólne, na przykład w oddziale warszawskim?
Czy istnieje dokument przedstawiający analizę merytoryczną i ekonomiczną, a także społeczną podjętej decyzji? Chciałabym zapoznać się z takim dokumentem, więc proszę o jego przedłożenie.
Z poważaniem
Jadwiga Rotnicka

Stanowisko
Warszawa, 9 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Nawiązując do oświadczenia senator Jadwigi Rotnickiej, złożonego podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca br., przekazanego przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu RP, pismem z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-591/12 w sprawie likwidacji IMGW w Poznaniu, uprzejmie informuję, iż z uwagi na
konieczność zebrania dodatkowych informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, nie jest możliwe dotrzymanie terminu
udzielenia odpowiedzi wynikającego z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu.
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Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 27 sierpnia 2012 r. i zapewniam, że odpowiedź zostanie udzielona
niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych informacji.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska


Odpowied
Warszawa, 21 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej, złożone podczas
15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca br., przekazane przez Panią Marię PańczykPozdziej, Wicemarszałek Senatu RP, pismem z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-591/12 w sprawie likwidacji IMGW w Poznaniu, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Odpowiedź na oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej
w sprawie likwidacji Ośrodka IMGW-PIB w Poznaniu
Odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Jadwigi Rotnickiej, należy zauważyć,
że Pani Senator odniosła się do uchwały Rady Naukowej IMGW-PIB dotyczącej zmian
organizacyjnych IMGW-PIB związanych z Oddziałem w Poznaniu, nie wspominając
o poprzedzającej tę uchwałę, uchwale powołującej Narodowe Centrum Modelowania
Powodzi i Suszy IMGW-PIB z siedzibą w Poznaniu. Dla lepszego zobrazowania całego
procesu dostosowania struktury IMGW-PIB do zmieniających się warunków, należy
podkreślić, że po zakończeniu w 2003 r. projektu SMOK, finansowanego w ramach
Projektu Banku Światowego, polska służba meteorologiczna została wyposażona
w najnowocześniejsze systemy monitorowania zmian w hydrosferze i atmosferze. Do
tak przygotowanej struktury tylko częściowo dostosowano strukturę IMGW-PIB likwidując Oddziały w Szczecinie, Białymstoku i Katowicach. Nie przeprowadzono reform
w strukturze administracyjnej Instytutu oraz w służbie „pomiarowej” (Państwowa
Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, PSHM), utrzymując równolegle dwa systemy
pomiarów: automatyczny i tak zwany analogowy, czyli opierający się na odczytach
przez człowieka wskazań urządzeń pomiarowych. Utrzymywanie takiej sytuacji nie
ma uzasadnienia merytorycznego ani finansowego. Dlatego od 2007 r. systematycznie dostosowuje się strukturę IMGW-PIB (w tym PSHM) do możliwości technicznych
oraz finansowych Instytutu. Od 2007 r. zredukowano liczbę biur prognoz, zoptymalizowano lokalizację serwisów, utworzono Centrum Nadzoru, jednocześnie prowadząc
modernizację struktury IT Instytutu, których efektem są w szczególności nowe inwestycje umożliwiające wykonywanie obliczeń symulacyjnych modelami pogodowymi
ALLADYN, COSMO i INCA ze zwiększoną rozdzielczością.
Ponadto w ostatnim okresie w IMGW-PIB przyjęto wiele autorskich rozwiązań stawiających PSHM w pozycji jednej z nowocześniejszych i sprawniej działających służb
hydrologiczno-meteorologicznych w Europie. Poniżej przedstawiam tylko niektóre
uzyskane efekty prowadzonych działań.
1. Wprowadzenie w IMGW-PIB systemu ALERT organizującego pracę zespołów
PSHM oraz wspomagających zespołów IMGW-PIB w sytuacjach prognozowania
sytuacji kryzysowych oraz wystąpienia sytuacji kryzysowej.
2. Opracowanie i operacyjne utrzymywanie od połowy 2011 r. systemu operacyjnego modelowania hydraulicznego (model IMGW-PIB HD) dla wszystkich rzek
Polski lub ich odcinków, dla których zostały wykonane przekroje poprzeczne
w projekcie Banku Światowego. Wyniki prognoz są codziennie publikowane
w postaci hydrogramów dla wszystkich stacji wodowskazowych w obszarze modelowania. Należy podkreślić, że PSHM jest jedyną europejską służbą publikującą tak duży serwis prognostyczny na portalach dla struktur kryzysowych.
3. Opracowanie i wdrożenie w 2011 r. platformy wymiany informacji MONITOR
IMGW-PIB. O celowości opracowania takiej platformy oraz jej przydatności
świadczą opinie struktur kryzysowych od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
(RCB) do struktur wojewódzkich, czy też struktur kierowniczych Państwowej
Straży Pożarnej. Coroczna, stała modernizacja stacji pomiarowych IMGW-PIB
pozwala obecnie na przedstawianie w trybie godzinowym aktualnych wskaźników stanu hydrosfery i atmosfery. Należy podkreślić, że modernizacja ta jest
prowadzona pomimo przekazywania na działalność PSHM relatywnie coraz
mniejszych środków finansowych.
W ramach procesu wdrażania Dyrektywy Powodziowej w Polsce w 2010 r. podjęta
została decyzja o powołaniu czterech Centrów Modelowania Powodzi zatrudniających
w sumie czterdziestu specjalistów z zakresu hydrauliki, hydrodynamiki oraz modelowania i posiadających niezbędną wiedzę informatyczną. Centra zostały utworzone
w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Aktualnie centra opracowały mapy potencjalnego zagrożenia powodziowego, a do końca 2013 r. opracują mapy zagrożenia
powodziowego dla wszystkich zagrożonych terenów na obszarze Polski. Dotychczasowe efekty pracy tych zespołów pokazują, że konieczne jest wydzielenie w struktu-
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rze IMGW-PIB osobnego oddziału w którym będą koordynowane wszystkie te prace
oraz docelowo będzie on miejscem gdzie przeprowadzane będzie modelowanie powodzi
i suszy. Efekty tej pracy mają kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia i wdrożenia
w skali kraju bierniej osłony powodziowej, a także wspomogą działalność służb kryzysowych (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojsko Polskie) w czasie wystąpienia
powodzi.
Aktualnie, gdy Oddziały pozbawione zostają działów finansowych i częściowo administracyjnych, za uzasadnione należy uznać zlokalizowanie Narodowego Centrum
Modelowania Powodzi i Suszy w jednym z Oddziałów. Naturalnym kandydatem na
siedzibę NCMPiS staje się Oddział IMGW-PIB w Poznaniu. Zadania statutowe realizowane dotychczas przez ten Oddział mogą być przejęte przez Oddział Wrocławski
IMGW-PIB wraz z zespołami badawczymi (podzlewnia Warty jako część zlewni Odry)
oraz Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni (rzeki Przymorza). Z formalnego punktu widzenia, dla przeprowadzenia tej operacji, konieczne było przyjęcie dwóch osobnych
uchwał Rady Naukowej czyli powołującej NCMPiS IMGW-PIB oraz likwidacji Oddziału
Poznań. Decyzja ta w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa hydrologicznego i meteorologicznego kraju. Jednocześnie podnosi ona rangę Poznania jako
miejsca lokalizacji narodowej struktury organizacyjnej IMGW-PIB związanej z modelowaniem procesów powodzi.
Pragnę także poinformować, że Oddziały IMGW-PIB są integralną częścią struktury organizacyjnej Instytutu. Z prawnego punktu widzenia IMGW-PIB jest jednostką posiadającą osobowość prawną, jeden NIP, jeden Statut i jako całość rozliczającą
się z Urzędem Skarbowym. Nie jest to federacja niezależnych Oddziałów. W sytuacji
zmniejszonych wpływów IMGW-PIB, związanych z chociażby udostępnieniem danych,
decyzja ulokowania NCMPiS IMGW-PIB w Poznaniu jest jak najbardziej uzasadniona.
Nadmieniam, że IMGW-PIB przeprowadził wewnętrzną analizę planowanych działań.
Wartość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności Instytutu w 2011 r. kształtowała się następująco:
– Ośrodek Główny w Warszawie				
– 74 089 tys. zł,
– Oddział w Gdyni						
– 17 117 tys. zł,
– Oddział w Krakowie					
– 46 301 tys. zł,
– Oddział w Poznaniu					
– 19 521 tys. zł,
– Oddział we Wrocławiu					
– 20 752 tys. zł,
– Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach
– 10 335 tys. zł.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszę Pana Prezesa Rady Ministrów o informację, dlaczego w przedstawionej przez rząd koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do
2030 r. tak mało miejsca i uwagi oraz konkretnych rozwiązań poświęca się
problemom pięciu województw Polski wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Są to tereny, gdzie panuje największe bezrobocie, postępuje proces nadmiernego wyludniania, kuleje rozwój przedsiębiorczości, doskwierają braki infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Niepokoją pogłębiające się różnice między
tymi województwami a resztą kraju.
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego powinna przedstawiać
także działania, które w krótkim czasie doprowadzą do wyrównania przepaści w podstawowych dziedzinach funkcjonowania naszego państwa. Brak
takiej polityki to najkrótsza droga do powstania największego i najbardziej
zapóźnionego skansenu Europy.
W interesie zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów Europy, co
jest przecież podstawowym celem funkcjonowania europejskiej wspólnoty,
wnoszę o niezbędną weryfikację przygotowanego dokumentu.
Krzysztof Słoń

Odpowied
MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO
Warszawa, 9 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia z dnia 6 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-592/12 w sprawie
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przedstawiam następujące
wyjaśnienia.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest najważniejszym i jedynym dokumentem strategicznym określającym kierunki polityki
przestrzennej państwa. Stanowi fundament dla planowania przestrzennego na każdym poziomie gospodarowania przestrzenią – jest podstawą dla sporządzania i uzgadniania planów zagospodarowania województw i formułowania zaleceń dla dokumentów
planistycznych niższego szczebla. Uzupełnia politykę rozwoju o wymiar przestrzenny – płaszczyznę analiz efektów działań innych polityk oddziałujących na przestrzeń,
przede wszystkim transportową, energetyczną czy ochrony środowiska. KPZK 2030
jako istotny element procesu porządkowania systemu zarządzania rozwojem prowadzonego przez Rząd, stanowi punkt wyjścia działań porządkujących system planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Polityka przestrzenna państwa jest adresowana do całego terytorium i ma na celu
zbudowanie spójności przestrzeni różnych potencjałów rozwojowych, odpowiedniej
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dla różnych pełnionych funkcji, a nie zbioru regionów samodzielnie borykających się
z problemami, często odziedziczonymi po poprzednich okresach historycznych. Dlatego w zestawie celów szczegółowych KPZK 2030 jedynie Cel 1 odnosi się do działań
adresowanych do sieci miast – najważniejszych ośrodków rozwoju kraju i ich bezpośredniego otoczenia, a żaden z celów nie dotyczy regionu lub obszaru jako odrębnej
jednostki przestrzennej. Również opisane obszary funkcjonalne dotyczą koordynacji
struktur przestrzennych wykraczających poza granice podziałów administracyjnych.
Sprawy rozwoju Polski Wschodniej są przedmiotem szczególnej uwagi Rządu –
obecnie i w dalszych planach. Likwidacja wynikających z procesów historycznych
dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów jest procesem długotrwałym, wymagającym akumulacji kapitału oraz budowy dobrej dostępności komunikacyjnej –
zarówno do głównych miast kraju, miast obsługujących region, jak i wewnątrz takich
obszarów. KPZK 2030 oferuje narzędzia budowania spójności terytorialnej zależne od
polityki przestrzennej – dostępność i bezpieczeństwo przestrzeni, nowoczesne zarządzanie zasobami naturalnymi, możliwość kształtowania lokalnych i regionalnych potencjałów rozwoju, wspierające rozwój zasady planistyczne i działania systemowe budujące trwałość ładu przestrzennego na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych, z potencjałem sprzyjającym nie tylko rozwojowi produkcji
żywności wysokiej jakości. Za wdrożenie zespołu koniecznych działań realizujących
KPZK 2030 i profilowanie pozostałych narzędzi interwencji państwa, zgodnych z potrzebami likwidacji dysproporcji odpowiadają średniookresowe strategie zintegrowane
oraz strategie rozwoju województw. W sposób szczególny nakierowane na problematykę rozwoju regionów Polski Wschodniej są: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej (realizowana od roku 2009), Operacyjny Program Rozwój Polski
Wschodniej, jak i działania wynikające z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
KPZK 2030 w celu lepszego wykorzystania mechanizmu integracji planowania rozwoju, wprowadzając do systemu zarządzania przestrzenią planowanie na obszarach
funkcjonalnych, wśród typów opisanych obszarów funkcjonalnych wylicza także obszary tożsame z wymienionymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – w tym
obszar Polski Wschodniej. Katalog obszarów funkcjonalnych, wymagających restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy wsparciu instrumentów właściwych polityce
regionalnej tworzą miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, obszary przygraniczne, obszary o najniższej dostępności
transportowej do ośrodków wojewódzkich oraz obszary o najniższym stopniu rozwoju
i pogarszających się perspektywach rozwojowych – znajdujące się przede wszystkim
w co najmniej kilku województwach, w tym w Polsce Wschodniej. Obszary tej kategorii
wymagają długofalowej interwencji publicznej z poziomu krajowego w partnerstwie
z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz identyfikacji w planach zagospodarowania
przestrzennego.
Należy podkreślić, że województwa zaliczane do Polski Wschodniej dysponują
cennymi atutami – bogactwem przyrody i dziedzictwa kulturowego, sprzyjającym nie
tylko turystyce kwalifikowanej, ale także rozwojowi przemysłów kreatywnych, wymagających nienagannego stanu środowiska i odpowiedniego kapitału ludzkiego oraz
produkcji żywności wysokiej jakości. Te cechy wymagają jednak wsparcia w postaci dobrych połączeń komunikacyjnych, atrakcyjnej oferty usług społecznych miast,
w tym edukacyjnej, odpowiadającej oczekiwaniom kadry menedżerskiej oraz wizerunku regionu właściwie doceniającego unikalność posiadanego kapitału przyrodniczego.
Pragnę zauważyć, że ekonomiczna opłacalność produkcji rolnej, w tym żywności wysokiej jakości, wymaga – szczególnie w obszarach o wysokich parametrach przyrodniczych – stosowania innowacyjnych rozwiązań i środków produkcji, których opracowanie i wdrożenie również może być jednym z motorów rozwoju regionu.
Problemowi przestrzennych narzędzi rozwojowych przeznaczonych dla obszarów
znajdujących się poza bezpośrednim wpływem ośrodków wzrostu poświęcona jest
treść Celu 2. KPZK 2030, jak również zapisy w Celu 3. – dotyczącym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, Celu 4. – odnośnie do struktur przyrodniczych i Celu 5.
– w części poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu.
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W odniesieniu do możliwości dokonywania zmian/weryfikacji treści Koncepcji,
uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia KPZK 2030 w §2 stanowi, że dokument
może zostać zaktualizowany w całości lub w części, w zależności od zmian uwarunkowań społeczno-gospodarczych i rozwoju przestrzennego kraju. O ewentualnych zmianach dokumentu decyduje każdorazowo Rada Ministrów.
Mam nadzieję, że powyższe informacje wyjaśniają problem zgłoszony w oświadczeniu senatora Krzysztofa Słonia.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszę Pana Prezesa Rady Ministrów o informację na temat planów kontynuacji Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Czy planowane jest zwiększenie środków na ten program? W jakim stopniu
finalna kwota programu uzależniona jest od kwoty przyznanej Polsce pomocy?
Czy jeśli kwota zapowiadanej pomocy będzie mniejsza niż 80 miliardów
euro, planowane jest zmniejszenie środków Programu Operacyjnego „Rozwój
Polski Wschodniej”, a może nawet całkowita rezygnacja z tego programu?
Jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza w nowej perspektywie finansowej wspierać i promować rozwój pięciu województw: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego?
Krzysztof Słoń

Odpowied
MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO
Warszawa, 2.08. 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia w sprawie planów kontynuacji Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w nowej perspektywie
finansowej UE na lata 2014–2020, przekazane pismem z dnia 12 lipca 2012 r., znak:
BPS-043-15-592/12, pragnę przedstawić następujące informacje.
1. Proszę Pana Prezesa Rady Ministrów o informację na temat planów kontynuacji Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Charakter i skala stojących przed Makroregionem Polski Wschodniej wyzwań społeczno-gospodarczych i peryferyjne położenie na zewnętrznej granicy UE sprawiły, że
w przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR) został on uznany za obszar
problemowy o znaczeniu krajowym. W dokumencie tym expressis verbis wymienione
zostało dedykowane wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej. Konieczność objęcia tego obszaru szczególnym wsparciem wynika też z zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przyjętej przez Radę Ministrów w grudniu 2011 r. oraz
z projektów Długo- i Średniookresowej strategii rozwoju kraju. Tym samym, kontynuacja PO RPW 2007–2013 w zmodyfikowanym kształcie będzie stanowić realizację
postulatów wynikających z kluczowych dokumentów strategicznych.
W czerwcu 2011 r. zawarte zostało porozumienie z Marszałkami Województw Polski Wschodniej w sprawie zasad prac nad aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r. W ramach prac nad aktualizacją przy
wsparciu eksperckim i współpracy z regionami Polski Wschodniej przygotowano już
diagnozę społeczno-ekonomiczną, prowadzona jest dyskusja nad strategicznymi kie-
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runkami działań. Przygotowana część diagnostyczno-analityczna Strategii… została
poddana konsultacjom z przedstawicielami Marszałków Polski Wschodniej. Proponowane kierunki obejmują wsparcie dla podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarek województw Polski Wschodniej, nadrabianie zapóźnień infrastrukturalnych oraz
interwencje nakierowane na wspomaganie rynku pracy makroregionu. Kierunki strategiczne zostały uszczegółowione w postaci menu działań tematycznych, które ukierunkują proces programowania wsparcia dla Polski Wschodniej w ramach programów
nowej perspektywy finansowej, w tym programu dla Polski Wschodniej.
Równolegle toczą się prace nad systemem realizacji strategii oraz jej ramami finansowymi. Po przygotowaniu projektu aktualizacji Strategii… rozpoczną się szerokie
konsultacje społeczne. Przyjęcie finalnego dokumentu przez Radę Ministrów zaplanowano do końca tego roku.
Jednocześnie w MRR prowadzone są prace nad projektem Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014–2020. Podstawę do jego opracowania stanowi aktualizowana
strategia dla Polski Wschodniej, ale też doświadczenia i rezultaty obecnego PO RPW
2007–2013. Przygotowywany pogram będzie stanowił element dodatkowy i uzupełniający dla regionalnych programów operacyjnych. Realizowany będzie głównie poprzez
przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym.
Wstępna struktura nowego programu zakłada trzy obszary, które wynikają bezpośrednio ze wskazanych w projekcie Diagnozy… kierunków wsparcia:
– wzmacnianie przewag konkurencyjnych wynikających z makroregionalnych
specjalizacji (w tym podnoszenie poziomu innowacyjności, rozwój centrów inteligentnej specjalizacji, wzmacnianie powiązań w ramach potrójnej helisy –
współpracy przedsiębiorstw, uczelni oraz sektora publicznego);
– odblokowanie potencjałów rozwojowych poprzez likwidację głównych wąskich
gardeł w zakresie dostępności komunikacyjnej zarówno zewnętrznej (powiązania dośrodkowe, tj. powiązania z głównymi krajowymi ośrodkami wzrostu,
m.in. Warszawa, Trójmiasto, Kraków i Poznań), jak i wewnętrznej (zwłaszcza
w ramach obszarów funkcjonalnych głównych rynków pracy makroregionu);
– wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjnej miast jako kluczowych ośrodków dyfuzji impulsów rozwojowych oraz miejsc dostępu do rynku
pracy makroregionu.
2. Czy planowane jest zwiększenie środków na ten program? W jakim stopniu
finalna kwota programu uzależniona jest od przyznanej Polsce pomocy?
Czy jeśli kwota zapowiadanej pomocy będzie mniejsza niż 80 miliardów euro,
planowane jest zmniejszenie środków Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, a może nawet całkowita rezygnacja z tego programu?
Obecnie nie jest znana wysokość środków, jakie przeznaczone zostaną na program operacyjny dla makroregionu Polski Wschodniej. Ostateczna kwota uzależniona
będzie od kwoty pomocy przyznanej Polsce, która z kolei zależeć będzie od wysokości
budżetu na przyszły okres programowania i ostatecznego kształtu rozporządzeń dotyczących polityki spójności. Jednak, bez względu na wysokość przyznanych Polsce
środków, nie przewiduje się rezygnacji z programu operacyjnego dedykowanego makroregionowi Polski Wschodniej.
3. Jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza w nowej perspektywie finansowej wspierać i promować rozwój pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego?
Wymienionych pięć województw zostanie objętych wsparciem w ramach przygotowywanego obecnie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Niezależnie od odrębnego programu operacyjnego dedykowanego województwom makroregionu w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014+, będą one beneficjentami
zarówno programów krajowych, jak i zarządzać będą właściwymi regionalnymi programami operacyjnymi.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę wyrazić swoje zadowolenie w związku z pojawiającymi się zapowiedziami, zgodnie w którymi Pan Minister przewiduje przyspieszenie prac
nad planowaną obwodnicą autostradową miasta Częstochowy.
Brakujący fragment A1 wspomnianej obwodnicy jest niezbędny do funkcjonowania całej autostrady prowadzącej z północy Polski aż do granicy
z Czechami. Ma także olbrzymie znaczenie dla odciążenia z ruchu tranzytowego miasta Częstochowy oraz przyczyni się do bardzo dobrego skomunikowania całego północnego subregionu województwa śląskiego.
Pragnę w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne kwestie
związane z przedmiotową inwestycją, które sygnalizowałem już w oświadczeniach senatorskich podczas pełnienia mandatu w poprzedniej kadencji.
Podnoszona problematyka dotyczy podjęcia decyzji o bezpłatnym przejeździe obwodnicą, co ma na celu zachęcenie tranzytu do omijania miasta,
a także zmian w projekcie, które umożliwiłyby mieszkańcom gminy Kruszyna
uzyskanie dostępu do autostrady. Jeśli chodzi o bezpłatną obwodnicę, należy pamiętać, że kluczowym jej zadaniem jest przejęcie nadmiernego ruchu
tranzytowego oraz poprawa płynności przejazdu przez miasto w kierunku
południowym. Wprowadzenie opłat może zniechęcić do wjazdu na obwodnicę i dalszy odcinek A1 w kierunku Śląska – kierowcy będą mogli wybierać
dotychczasową drogę DK1 jako alternatywę.
Odnosząc się do kwestii problemów gminy Kruszyna, chciałbym zaznaczyć, że będzie to jedyna gmina, która nie będzie miała połączenia z autostradą A1. Mieszkańcy Kruszyny skazani będą na uciążliwości związane
z nadkładaniem drogi podczas dojazdu do Częstochowy. Innym problemem
dla gminy będzie definitywne zamknięcie jej na lokowanie inwestycji, ponieważ brak dostępu do autostrady A1 oznaczać będzie odebranie jakichkolwiek szans na rozwój.
Mając na uwadze powyższe kwestie, proszę Pana Ministra o pozytywne ich uwzględnienie podczas planowania obwodnicy Częstochowy i jej
budowy.
Z dużą uwagą śledziłem ostatnie wypowiedzi pana premiera dla TVP1,
w których stwierdził, że obwodnica Częstochowy to „de facto kluczowy fragment tej części autostrady czy drogi ekspresowej, bo to będzie różnie na
różnych fragmentach”. Jak należy rozumieć sformułowanie „fragment A1 czy
drogi ekspresowej”? Czy są podjęte decyzje odnośnie do tego, które części
przedmiotowej inwestycji komunikacyjnej będą zakwalifikowane jako autostrada, a które jako droga ekspresowa? Kiedy możemy oczekiwać realizacji
całościowej inwestycji?
Pragnę jeszcze raz podziękować za podjęcie tematu obwodnicy Częstochowy i zapowiedzi przyspieszenia prac nad jej realizacją.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński
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Odpowiedź
Warszawa, 10 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Niniejszym odnoszę się do oświadczenia senatora Andrzeja Szewińskiego złożonego na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.
Autostrada A1 na całym swym przebiegu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 121 poz. 1034, ze zm.) w sprawie
autostrad płatnych, będzie budowana i eksploatowana jako płatna. Nie ma zatem
podstaw prawnych do zwolnienia z opłat za przejazd autostradą pojazdów poruszających się w obrębie odcinka uznawanego za autostradową obwodnicę Częstochowy.
Odcinek Tuszyn – Rząsawa – Pyrzowice będzie również w całości objęty systemem
tzw. opłaty elektronicznej uiszczanej na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
W zakresie skomunikowania gminy Kruszyna z projektowaną autostradą A1 informuję, że dla przedmiotowej inwestycji wydane zostały:
– decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 30 lipca 2002 r. ustalająca „Lokalizację odcinka autostrady płatnej A-1 od granicy województwa łódzkiego z województwem
śląskim (km 399+742,51) do węzła „Rząsawa” (km 419+650,00)”. Decyzja ta
określała linie rozgraniczające autostrady, czyli pas terenu zajęty pod autostradę i urządzenia z nią związane,
– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, obejmująca w całości przedmiotowy odcinek autostrady A1.
Przedmiotowe decyzje (wraz z materiałami projektowymi stanowiącymi załącznik
do wniosków o ich wydanie) stanowiły główną podstawę dla zlecenia opracowania
dokumentacji wykonywanej obecnie w celu uzyskania decyzji o zgodę na realizację
inwestycji drogowej.
Projektowana autostrada płatna A1 będzie przebiegać przez teren gminy Kruszyna
na odcinku o długości ok. 10 km, po trasie istniejącej drogi krajowej nr 1. Autostrada
posiadać będzie dwie jezdnie po trzy pasy ruchu o nawierzchni z betonu cementowego. Połączenia istniejących dróg z autostradą będą odbywać się tylko poprzez węzły,
które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można lokalizować na połączeniu
autostrady z drogą klasy G lub wyższej. Najbliższy dla terenu gminy Kruszyna węzeł
z autostradą to węzeł Kościelec (na skrzyżowaniu z drogą powiatową Mykanów – Kościelec) znajdujący się w odległości ok. 5 km od miejscowości Kruszyna. Autostrada
A1 na tym odcinku budowana będzie jako płatna, a wjazd na nią odbywać się będzie
poprzez tzw. Miejsce Poboru Opłat.
Należy podkreślić, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła
działania mające na celu zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej między
wschodnią i zachodnią stroną planowanej autostrady – również na terenie gminy Kruszyna. W tym celu zaprojektowane zostały przejazdy: nad autostradą w ciągu drogi
powiatowej w rejonie Wikłowa oraz pod autostradą: 4 przejazdy gospodarcze – w rejonie Wikłowa, Kruszyny i Bogusławic. W celu zachowania ciągłości istniejących dróg
lokalnych oraz umożliwienia dojazdu do nieruchomości, po obu stronach wzdłuż autostrady zaprojektowane zostały drogi serwisowe, a na terenach leśnych drogi leśne.
Przygotowywana przez GDDKiA dokumentacja projektowa zakłada zapewnienie parametrów drogi klasy technicznej „A” (autostrada) na całym projektowanym odcinku
Tuszyn – Pyrzowice.
Obecnie GDDKiA jest w trakcie przygotowywania wniosku do Wojewody Śląskiego
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację omawianej inwestycji drogowej (zgodnie

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

321

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194, z późn. zm.).
Rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę przedmiotowego odcinka autostrady płatnej planowane jest po uzyskaniu zabezpieczenia finansowania.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark
oraz senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 3 czerwca 2012 r. w „Gazecie Wyborczej” ukazał się kolejny
materiał prasowy na temat nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum. W materiale tym pan redaktor Adam Zadworny przedstawia – jak to sam określa – „dziwne przypadki w szczecińskim
sądzie”, przez które sprawa o dużym znaczeniu społecznym dotycząca tak
zwanej afery zbożowej będzie musiała rozpocząć się od początku, a przez
błędy sądu wiele zarzutów się przedawni. Obecnie podczas trwającego procesu dotyczącego dużej afery korupcyjnej o dawanie łapówek za załatwienie
„lewego” świadczenia chorobowego czy renty, za które prokuratura okręgowa oskarżyła dwieście osób, wyrok może zostać uchylony z powodu zmiany
w protokole przyimka „w” na „od”.
Informacja, którą otrzymali obrońcy – cytujemy – „sąd informuje, że
stwierdził błąd w zapisie protokołu rozprawy z dnia 20 września 2010 r. (…),
w którym wskazano, że w 2011 r. rozprawa toczyć się będzie w każdy wtorek, zamiast, że w tym terminie będzie się toczyć od 2011 r.” wskazuje na
ewidentny błąd, z powodu którego wyrok może zostać uchylony w apelacji.
Panie Ministrze, jako senatorowie RP województwa zachodniopomorskiego z bezradnością przyglądamy się toczącemu się od lat postępowaniu
wyjaśniającemu w sprawie słynnej „afery łapówkarskiej” w ZUS w Szczecinie, a obecnie coraz trudniej jest nam wytłumaczyć to, że za kradzież batona
kara jest szybka i nieuchronna, a duże afery często są „rozmywane”, a sprawy uchylane przez błędy sędziowskie.
Prosimy Pana Ministra o zbadanie przyczyn zaistniałych sytuacji oraz
o podjęcie działań mających na celu spowodowanie właściwego funkcjonowania sądu w Szczecinie.
Grażyna Sztark
Piotr Zientarski


Odpowied
Warszawa, 23 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez panią senator Grażynę Sztark i pana
senatora Piotra Zientarskiego na 15. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 6 lipca 2012 r. dotyczące sprawy karnej rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy
Szczecin–Centrum w Szczecinie, uprzejmie informuję, że z dniem 28 marca 2012 r.,
to jest daty wejścia w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203,
poz. 1192) w istotny sposób zmodyfikowane zostały zasady sprawowania nadzoru nad
działalnością administracyjną sądów powszechnych. Ustawa wyraźnie rozgraniczyła
uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów.
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Ministrowi Sprawiedliwości powierzono nadzór zewnętrzny nad działalnością administracyjną sądów, polegający na nadzorowaniu wyników pracy nadzorczej prezesów
sądów, w szczególności prezesów sądów apelacyjnych (art. 9a §l ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.).
Natomiast zadania z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu powierzono wyłącznie prezesom sądów i podległej im służbie
nadzoru (art. 9a §1 i 37b §1 powołanej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Z tych względów nie jest możliwe podjęcie przez Ministra Sprawiedliwości czynności nadzorczych w przedstawionej w oświadczeniu sprawie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na podniesiony zarzut nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, kopia oświadczenia została przekazana Prezesowi Sądu Okręgowego w Szczecinie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Z poważaniem
w zastępstwie
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Grzegorz Wałejko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę podziękować Panu Ministrowi za szybką i rzeczową odpowiedź
z dnia 29 maja br. (znak MAC-BM-91/2012) na moje oraz panów senatorów
Wojciecha Skurkiewicza i Bogdana Pęka oświadczenie złożone na 9. posiedzeniu Senatu w dniu 12 kwietnia br. dotyczące nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym wobec firmy „Justas”.
Otóż, jak zasadnie podnoszą właściciele firmy, opisane w odpowiedzi
kwestie miały miejsce w roku 2005, natomiast problem, z którym zwróciliśmy się do Pana Ministra w oświadczeniu, dotyczy sytuacji w chwili obecnej. Firma „Justas” złożyła wniosek do SKO w Jeleniej Górze w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji lokalizacyjnej wydanej w dniu 15 czerwca 2005 r. przez burmistrza Leśnej. SKO orzekło nieważność decyzji i nakazało jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. Jak wynika z przekazanych
informacji, gmina do dzisiaj nie wykonała tego zalecenia. Ponadto Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pismo do starosty i burmistrza
z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nabycia lub wywłaszczenia działki przez gminę. Gmina zleciła wycenę, tyle
że pomimo pisemnych próśb właściciele spółki do dzisiaj nie otrzymali kopii
wyceny do wglądu. Właściciele firmy „Justas” otrzymali natomiast informację, iż rada miejska na posiedzeniu komisji w dniu 23 maja br. zajęła
stanowisko, w którym mówi o braku „możliwości i celowości przejęcia przez
gminę nieruchomości firmy «Justas»”. W takim razie nasuwa się zasadne
pytanie, w jakim celu gmina zleciła wycenę nieruchomości firmy. Czy nie był
to bezzasadny koszt?
Prosimy, by Pan Minister w ramach posiadanych kompetencji ponownie wnikliwie zbadał sprawę i doprowadził do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz doprowadził do naprawienia krzywd właścicieli firmy. Uwadze Pana Ministra
polecamy następujące kwestie. Czy w roku 1991, kiedy to wydawano decyzje zatwierdzające plan realizacyjny i udzielono pozwolenia na budowę dla
PPHU „Justas”, nie wiedziano, iż przedmiotowa działka gruntu o nr 381/7
jest zlokalizowana na terenach zalewowych? Jeśli tak, to kto nie dopełnił
obowiązków w tym zakresie? Kiedy opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i co on przewiduje dla przedmiotowej działki? Jakie było przeznaczenie przedmiotowej działki w okresie wydawania decyzji, a jakie jest teraz? Jeśli uległo zmianom na przestrzeni lat,
to prosimy o sprawdzenie, z jakiego powodu.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow
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Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. BPS/043-15-595/12), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu
6 lipca 2012 r. w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym wobec
firmy „Justas”, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie wyjaśnienia wymaga, iż przedmiotowe oświadczenie zostało poprzedzone pismem z dnia 27 czerwca 2012 roku Pana Senatora G. Wojciechowskiego do
Ministra Administracji i Cyfryzacji. Sekretarz Stanu w MAiC Pan Włodzimierz Karpiński udzielił Panu Senatorowi G. Wojciechowskiemu odpowiedzi w dniu 25 lipca 2012
roku (sygn. DAP-WAR-0714-7-3).
Po zapoznaniu się z tekstem ww. oświadczenia z dnia 6 lipca 2012 roku grupy Senatorów ws. firmy „Justas”, należy wskazać, że ww. pismo z dnia 25 lipca 2012 roku
stanowi odpowiedź na pierwszą część oświadczenia złożonego przez Panów Senatorów.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Wojewoda Dolnośląski, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej prowadził w trybie nadzorczym dwa postępowania administracyjne, które dotyczyły wydanej na rzecz Józefa Sikorskiego (współwłaściciela Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „PPHU JUSTAS”) decyzji Kierownika
Urzędu Rejonowego w Lubaniu z dnia 13 listopada 1991 r. (Nr 218/91), którą zatwierdzono plan realizacyjny i udzielono pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie warsztatu ślusarskiego – I etap (obejmujący wykonanie budynków warsztatowych z zapleczem socjalnym), przewidzianej do realizacji w Leśnej przy
ul. Baworowo, na działce gruntu nr 381/7. Pierwsze postępowanie prowadzone było
w trybie stwierdzenia nieważności i w jego wyniku decyzją z dnia 28 lipca 2005 r.
(Nr IXa-75/05) odmówiono stwierdzenia nieważności ww. decyzji Kierownika Urzędu
Rejonowego w Lubaniu z dnia 13 listopada 1991 r. (Nr 218/91). Drugie postępowanie
prowadzone było natomiast w trybie wznowienia i zakończone zostało decyzją z dnia
23 listopada 2005 r. (Nr IXa-102/05), którą stwierdzono, że decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Lubaniu z dnia 13 listopada 1991 r. (Nr 218/91) została wydana
z naruszeniem prawa, lecz z uwagi na upływ pięcioletniego okresu od dnia jej wydania, nie można jej uchylić.
W przeprowadzonym postępowaniu, zakończonym wydaniem decyzji Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2005 r. (Nr IXa-75/05), nie stwierdzono aby decyzja organu pierwszej instancji zawierała wady, stanowiące podstawę do stwierdzenia
jej nieważności. Zwrócono w niej uwagę, że decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Lubaniu z dnia 13 listopada 1991 r. (Nr 218/91) poprzedzona została decyzją
Burmistrza Miasta i Gminy Leśna z dnia 30 kwietnia 1991 r. (Nr 3/91) o ustaleniu
lokalizacji inwestycji, która z kolei została wyeliminowana z obrotu prawnego, w trybie
nieważności, decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze decyzją z dnia 16 czerwca 2005 r. (Nr SKO/41/GP-214/2005). Jak wskazano, wydanie
decyzji w oparciu o inną decyzję ostateczną, która następnie została wyeliminowana
z obrotu prawnego, może stanowić przesłankę wznowienia postępowania.
W kolejnej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2005 r. (Nr IXa-102/05), którą odmówiono uchylenia decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Lubaniu z dnia 13 listopada 1991 r. (Nr 218/91) z uwagi na upływ pięciu lat od daty jej
wydania i ograniczono się do stwierdzenia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
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z naruszeniem prawa, jako podstawę podjętego rozstrzygnięcia wskazano zaistnienie
przesłanki wznowienia postępowania, to jest wydania decyzji w oparciu o inną decyzję
ostateczną, która następnie została uchylona lub zmieniona. Powołano się mianowicie na fakt stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Leśna z dnia
30 kwietnia 1991 r. (Nr 3/91) o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze decyzją z dnia 16 czerwca 2005 r.
(Nr SKO/41/GP-214/2005).
Mając na uwadze powyższe, a także nawiązując do pytań Panów Senatorów, należy
wskazać, że w dacie wydawania pozwolenia na budowę, to jest w roku 1991, ówczesny Wojewoda Jeleniogórski nie prowadził postępowania, którego przedmiotem byłoby
opisane wcześniej, a udzielone Józefowi Sikorskiemu pozwolenie na budowę. W uzasadnieniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z 2005 r. wydanej w trybie stwierdzenia
nieważności, wskazuje się na zgodność inwestycji z ustalonymi warunkami wynikającymi z decyzji o lokalizacji inwestycji. Wskazuje się, że określone w decyzji o pozwoleniu na budowę miejsce lokalizacji inwestycji (grunt w granicach działki oznaczonej
numerem 381/7) pokrywa się z tym, który został określony w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (grunt w granicach przyszłej działki nr 381/7). Z kolei z decyzji Wojewody Dolnośląskiego z 2005 r. wydanej w trybie wznowienia postępowania wynika,
że powodem stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa był fakt wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Leśna z dnia 30 kwietnia
1991 r. (Nr 3/91) o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
W żadnej z wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego nie omawiano zatem zgodności inwestycji, a tym samym decyzji o pozwoleniu na budowę, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna, zatwierdzonego uchwałą nr X/58/99 z dnia 7 listopada 1990 r. Zauważyć należy, że kwestia
ta była przedmiotem rozważań Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej
Górze, które to rozważania zostały zawarte w uzasadnieniu decyzji tego organu z dnia
16 czerwca 2005 r. (s. 9).
W celu wyjaśnienia przeznaczenia nieruchomości zarówno w nieobowiązującym
planie miejscowym, a także w obowiązującym planie miejscowym (w przypadku, gdy
taki plan został uchwalony), Wojewoda Dolnośląski zwrócił się z prośbą o przekazanie
stosownych informacji do Burmistrza Gminy Leśna. Niezwłocznie po ich uzyskaniu
zostaną one Panu Senatorowi przekazane.
Z poważaniem
Andrzej Ręgowski

Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 13 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w uzupełnieniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2012 r. (sygn. MAC-BM-0724-570/2012/JM), będącego odpowiedzią na oświadczenia złożone przez Senatora RP
Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 15. posie-
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dzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r. w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu
administracyjnym wobec firmy „Justus”. przekazuję dodatkowe wyjaśnienia, otrzymane za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, od Burmistrza Gminy
Leśna (sygn.: RK.6722.82.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku).
Z poważaniem
Włodzimierz Karpiński

Załącznik
Pismo BURMISTRZA GMINY LEŚNA
Leśna, 14.08.2012 r.
Pan
Aleksander Marek Skorupa
Wojewoda Dolnośląski
W odpowiedzi na pismo nr IF-O.7840.1221.2012 z dnia 03.08.2012 r. dot. wystąpienia z dnia 25 lipca 2012 r. Pana Grzegorza Ziomka – Dyrektora Departamentu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w sprawie spółki „Justas” z Leśnej, uprzejmie informuję, że:
∙ Obowiązujący wówczas miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Leśna, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Leśna
Nr X/58/90 z dnia 07 listopada 1990 r. nie zawierał zapisów dotyczących
wskazania terenu działki 381/7 obręb Leśna, jako terenu zalewowego. Zapisy
planu obowiązującego na dzień wydania przez Burmistrza Miasta i Gminy Leśna decyzji z 30 kwietnia 1991 r. (Nr 3/91) o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
wskazywały dla przedmiotowej działki na teren przemysłowy.
∙ Obowiązujący obecnie plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady
Miejskiej Gminy Leśna Nr III/355/02 z dnia 10 września 2002 r. wskazuje
przeznaczenie terenu jako przemysłowy z zapisem: teren zalewowy.
∙ Ze względu na czas (21 lat), jaki upłynął od wydania decyzji zatwierdzającej
plan realizacyjny i udzielenia pozwolenia na budowę oraz zawiłość sprawy, nie
jesteśmy w stanie wskazać osób, które „nie dopełniły wówczas obowiązków
w tym zakresie”.
W załączeniu przesyłam:
∙ wypis* i wyrys* z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Leśna uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Leśna Nr X/58/90
z dnia 07 listopada 1990 r. (Dz. Urz. Województwa Jeleniogórskiego Nr 1, poz. 1
z dnia 22 stycznia 1991 r.) oraz
∙ aktualny wypis* i wyrys* z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Leśna zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Leśna
nr LII/355/02 z dnia 10 września 2002 r. (Dz. U. nr 227 z dnia 29 października
2002 r. poz. 3071).

*

Załączniki do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie udzielenia pomocy rolnikowi korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi, któremu w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi powstało nierealne do spłaty zadłużenie (nr sprawy
DW-4530-182/i/07/RS/0).
W sprawie tej zwracałem się już zarówno do Pana Ministra, jak i do prezesa ARiMR w indywidualnych pismach oraz poprzez oświadczenia senatorskie złożone na 10. i 13. posiedzeniu Senatu siódmej kadencji. Przedstawiona
sprawa pana Jana S. niestety nie znalazła zrozumienia i logicznego rozwiązania. A rozwiązanie jest proste – wystarczy rozważyć umorzenie odsetek.
Pan Jan S. spłacił kredyt i miał uczciwe intencje. Agencja, ściągając nienależnie pobrane oprocentowanie wraz z odsetkami, nakręca spiralę długu,
który niepotrzebnie rośnie. Jak wynika z rozsądnych wyliczeń, pan Jan nie
spłaci go do końca życia, bowiem już niedługo przestanie otrzymywać rentę
strukturalną i przejdzie na emeryturę z KRUS w zwykłym wymiarze. Od
kogo w takim razie będzie egzekwować dług agencja?
Panie Ministrze, jest to jawne gnębienie tego rolnika i jego rodziny. Oczywiście nie zaprzeczamy faktowi, że złamał on warunki umowy, bo spłacił
kredyt wcześniej, w 2006 r. zamiast w 2014 r., oraz wyzbył się przedmiotu
kredytowania, przekazując ziemię. Ale, co jest istotne, przekazał ją następcy, który prowadzi działalność rolniczą i ta ziemia jest użytkowana rolniczo.
To oznacza, że podstawowy cel został spełniony.
Poza tym jak ma się dokonywać zmiana pokoleniowa na wsi, jeśli nie
w taki sposób? Tym przykładem zniechęcamy rolników do przekazywania
gospodarstw, blokujemy takie działania i wieś się wyludnia – młodzi wyjeżdżają za pracą do miasta i za granicę. Chyba nie o to chodzi.
Reasumując, rozumiemy, że pan Jan S., skoro złamał warunki umowy,
powinien zwrócić budżetowi nienależnie pobrane dofinansowanie wraz z odsetkami, ale, na Boga, odsetki od odsetek to już jest lichwa.
Panie Ministrze, pan Jan S. już wielokrotnie spłacił swój dług. Prosimy zatem o rozważenie udzielenia mu pomocy i zrozumienie jego trudnej sytuacji.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow


Odpowied
Warszawa, 10.08.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W związku z przesłanym, przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r. znak BPS/043-15-596/12, oświadczeniem złożonym przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
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Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza i Roberta Mamątowa na
15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r. – uprzejmie informuję, że zgodnie
z wyjaśnieniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bank Spółdzielczy w G. w dniu 30.12.1999 r. udzielił Państwu Alinie i Janowi S. kredytu w ramach
linii KZ, przeznaczonego na zakup gruntów rolnych o pow. 26,5 ha. Przedsięwzięcie
zostało zrealizowane. Kredytobiorcy w dniu 08.09.2006 r. przedstawili akt notarialny
z dnia 10.05.2006 r., z którego wynika, że zakupione przy udziale powyższego kredytu
preferencyjnego grunty zostały podzielone na dwie części, z których jedna część została darowana bratankowi a druga sprzedana córce. A zatem kredytobiorcy naruszyli
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82,
z późn. zm.), zasady udzielania kredytów z dopłatami ARiMR w ramach linii KZ oraz
postanowienia umowy kredytu z dnia 30.12.1999 r.
Zgodnie z brzmieniem §11 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi, a dalsze dopłaty nie przysługują w razie sprzedaży
bez zgody banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ośrodek doradztwa rolniczego, gruntów i gospodarstw rolnych albo innych obiektów i urządzeń nabytych za kredyt objęty dopłatami Agencji, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w okresie kredytowania lub w ciągu 5 lat od dnia nabycia. Powyższe uregulowania dotyczące sprzedaży
mienia będącego przedmiotem kredytowania w okresie obowiązywania umowy mają
swoje odzwierciedlenie zarówno w zasadach udzielania kredytów w ramach linii „KZ”,
jak i w §17 pkt. 1b) umowy o kredyt na zakup gruntów rolnych z dnia 30.12.1999 r.
zawartej pomiędzy Państwem Aliną i Janem S. a Bankiem Spółdzielczym w G.
Kredytobiorcy podpisując w dniu 10.05.2006 r. akt notarialny, nie posiadali bowiem wymaganych zgód na podział, darowiznę i sprzedaż gruntów zakupionych z kredytu preferencyjnego, co oznacza iż w omawianym przypadku zaszła okoliczność skutkująca zwrotem przekazanych przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytu wraz
z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia zawarcia umowy tj. od 30.12.1999 r.
W związku z zaistniałym obowiązkiem zwrotu zastosowanych dopłat do oprocentowania ww. kredytu, zgodnie z zapisami umowy o współpracy pomiędzy ARiMR a Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA (obecnie SGB-Bank SA), Bank Spółdzielczy w G.
podjął działania mające na celu odzyskanie kwoty udzielonych dopłat wraz z odsetkami ustawowymi. Dłużnicy pismem z dnia 4 stycznia 2008 roku wystąpili do ARiMR
z wnioskiem o umorzenie należności uzasadniając swój wniosek trudną sytuacją materialną. Wobec braku podstawy prawnej w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.) umożliwiającej umorzenie należności z tytułu dopłat do oprocentowania kredytu wraz z odsetkami (ówczesna ustawa pozwalała
Prezesowi ARiMR na umorzenie jedynie wierzytelności z tytułu byłego FRiOR), ARiMR
mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczno-bytową Państwa Aliny i Jana S. zaproponowała zwrócenie się do banku kredytującego z wnioskiem o zawarcie ugody,
deklarując jednocześnie możliwość zarachowania w pierwszej kolejności wpłat na dopłaty, a następnie na odsetki ustawowe. Pan Jan S. pismem z dnia 19 lutego 2008 r.
złożył stosowny wniosek, deklarując jednocześnie dokonywanie dobrowolnych spłat.
Pismem z dnia 05.01.2009 r. dłużnicy ponownie zwrócili się do ARiMR o umorzenie zadłużenia. Jednak uwzględniając przesłanki wynikające z ustawy z dnia 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r., Nr 98,
poz. 634, z późn. zm.), wniosek dłużników został rozpatrzony negatywnie.
Zgodnie z ww. ustawą wierzytelność ARiMR może być umorzona w przypadku,
jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1) nie odzyskano wierzytelności w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego;
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności
Agencji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą
fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiwszy żadnego majątku lub pozostawił
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ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo
pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych;
4) egzekucja wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika, w przypadku gdy dłużnik:
a) poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne
skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem szkód powstałych
w budynkach,
b) stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.
Umorzenie wierzytelności ARiMR następuje na wniosek dłużnika, z tym że w przypadku, o którym mowa w ww. pkt 3), Prezes ARiMR może umorzyć wierzytelność
ARiMR bez wniosku dłużnika. Umorzenie wierzytelności ARiMR następuje na podstawie umowy. Do umorzenia wierzytelności ARiMR, której kwota przekracza zł wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
W związku z kolejnym wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie zadłużenia złożonym przez Pana Jana S., ARiMR pismem z dnia 12.11.2009 r. wyraziła zgodę na spłatę
zadłużenia zgodnie z propozycją Pana Jana S., tj. spłatę całości należności z tytułu
dopłat w terminie do dnia 15.01.2010 r., a także spłatę odsetek ustawowych naliczanych od pozostałej do spłaty kwoty dopłat do dnia 15.01.2011 r.
Dłużnicy uregulowali zadłużenie z tytułu obowiązku zwrotu dopłat w uzgodnionym terminie, jednak nie uregulowali zadłużenia z tytułu odsetek, motywując to błędną oceną swoich możliwości finansowych. W związku z powyższym, w odpowiedzi na
kolejny wniosek dłużników w sprawie rozłożenia spłaty zadłużenia na raty, ARiMR
pismem z dnia 24.06.2010 r. po raz kolejny przychyliła się do wniosku Pana Jana S.
i wyraziła zgodę na spłatę pozostałego zadłużenia z tytułu odsetek od dopłat w ratach
zgodnie z następującym harmonogramem:
– spłata miesięcznych rat począwszy od stycznia 2011 r. do grudnia 2014 r.,
– spłata miesięcznych rat począwszy od stycznia 2015 r. do dnia spłaty całości
zadłużenia.
W chwili obecnej dłużnicy regularnie dokonują spłat, a wartość pozostałego do
spłaty zadłużenia zmniejsza się.
Uprzejmie informuję, że w załatwieniu sprawy spłaty zadłużenia Państwa Aliny
i Jana S. każdorazowo brana jest pod uwagę sytuacja materialna ww. kredytobiorców,
jednakże działania w tej sprawie mogą być podejmowane wyłącznie w granicach obowiązujących ram prawnych.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

331

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka,
do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego
oraz do wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! Szanowna Pani
Wojewodo!
Docierają do nas informacje, że liczni rolnicy z gmin Brzeźnio, Sieradz
i Złoczew w województwie łódzkim skarżą się na nieprawidłowe i krzywdzące ich wyceny gruntów zajmowanych pod budowę drogi ekspresowej S8.
Pragniemy w związku z tym zapytać Pana Ministra, Pana Dyrektora
i Panią Wojewodę, czy rzeczywiście wpływają do ministerstwa transportu,
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do wojewody łódzkiego skargi na nieprawidłową wycenę gruntów, a jeśli tak, to ile było takich
skarg i jak zostały załatwione. Jakie działania zamierza podjąć Pan Minister, aby w postępowaniach wywłaszczeniowych gruntów pod budowę dróg
uniknąć niesprawiedliwego i krzywdzącego rolników szacowania wartości
tych gruntów?
Z naszego rozeznania wynika, że stawki wyceny za 1 m2 nawet w przypadku sąsiednich gmin znacząco się różnią. Proces wyceny budzi zasadnicze obawy co do jego rzetelności. Prosimy zatem, by Pan Minister, Pan
Dyrektor i Pani Wojewoda niezwłocznie zbadali tę sprawę i doprowadzili do
usunięcia niesprawiedliwości i zrekompensowania krzywd rolników i innych
właścicieli wywłaszczanych gruntów.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza i Roberta
Mamątowa na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r., przekazane przy piśmie
z dnia 12 lipca 2012 r., nr BPS-043-15-597/12, w sprawie cen wykupu gruntów pod
budowę drogi ekspresowej S8 w woj. łódzkim, uprzejmie przedstawiam następujące
informacje.
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Ustosunkowując się do pytania pierwszego dotyczącego „ilości skarg na nieprawidłowa wycenę gruntów”, jakie wpływają do Ministerstwa oraz sposobu ich rozpatrywania, uprzejmie informuję, iż w przedstawionej sprawie dotychczas wpłynęły skargi
od czterech podmiotów, w tym trzech gmin: Brzeźnio, Sieradz i Złoczew oraz jednego
komitetu protestacyjnego na działania rzeczoznawców majątkowych sporządzających
operaty szacunkowe na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości. W związku z powyższym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej wszczął dwa postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawców majątkowych. Ww. sprawy zostały przekazane do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowań wyjaśniających. Postępowania
w tych sprawach nie zostały jeszcze zakończone wydaniem decyzji administracyjnych.
W kwestii działań, jakie zostały podjęte „aby w postępowaniach wywłaszczeniowych gruntów pod budowę dróg uniknąć niesprawiedliwego i krzywdzącego rolników
szacowania wartości tych gruntów”, informuję, iż w dniu 18 lipca 2012 r. spotkałem
się z przedstawicielami rolników protestujących przeciwko niewłaściwie, w ich ocenie,
określonym wartościom nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim. Uczestnikami spotkania byli również m.in. Poseł RP
Pan Cezary Tomczyk, Wicewojewoda Łódzki Pan Paweł Bejda oraz Burmistrz Złoczewa Pani Jadwiga Sobańska. Spotkanie było kontynuacją rozmów przeprowadzonych
m.in. przez przedstawicieli resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
z komitetem protestacyjnym i liczną grupą rolników zorganizowanego w Złoczewie
w dniu 25 maja 2012 r. dotyczącego wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod
budowę drogi ekspresowej S8 oraz zasad i terminów przyznawania odszkodowań wynikających z przepisów tzw. specustawy drogowej.
Pragnę podkreślić, że przedstawiciele rolników wyrazili swoje zadowolenie w związku z działaniami podjętymi przez Wojewodę Łódzkiego i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, tj.:
1) wystąpieniem przez Wojewodę Łódzkiego do Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych o ocenę prawidłowości sporządzonych operatów
szacunkowych na potrzeby toczącego się postępowania odszkodowawczego;
2) wszczęciem przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec autorów kwestionowanych operatów szacunkowych.
Należy podkreślić, iż dalsze działania dotyczące wypłat odszkodowań są uzależnione od wydania przez Wojewodę Łódzkiego decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości na mocy specustawy, na potrzeby realizacji drogi ekspresowej S8.
Przy czym na decyzje Wojewody Łódzkiego stronom przysługuje odwołanie do Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jako organu drugiej instancji.
Przedstawiając powyższe informacje wyrażam nadzieję, że przyczynią się one do
wyeliminowania wątpliwości zasygnalizowanych przez Panów Senatorów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Piotr Styczeń
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH
I AUTORSTRAD
Warszawa, 17.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2012 r., które wpłynęło w dniu 16 lipca
2012 r., przy którym przekazano oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone wspólnie z innymi Senatorami, dotyczące wykupu nieruchomości pod
budowę drogi ekspresowej S8 w województwie łódzkim, poniżej przesyłam wyjaśnienia
w przedmiotowej sprawie.
Uprzejmie informuję, iż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
nie jest organem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z zarzutami w zakresie wysokości wycen za nieruchomości przejęte pod budowę drogi ekspresowej S8 na
terenie województwa łódzkiego.
Ustalanie wysokości odszkodowań za grunty przejmowane pod tę inwestycję drogową odbywa się w drodze decyzji administracyjnych, które wydaje Wojewoda Łódzki.
Wyceny kwestionowane przez skarżących, o których mowa w oświadczeniu Pana Senatora, zostały wykonane w toku aktualnie przeprowadzanych postępowań administracyjnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie
skargi i wnioski strony postępowania administracyjnego powinny składać do Wojewody Łódzkiego – organu wydającego decyzje oraz ewentualnie odwołania od ww. decyzji
do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – organu II instancji.
GDDKiA jest jedynie stroną tych postępowań administracyjnych zobowiązaną do
wypłaty orzeczonych odszkodowań.
Zasady ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości położone w liniach
rozgraniczających budowanych dróg (w pasie drogowym) reguluje ustawa z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z póżn. zm.), w szczególności rozdział 3 „Nabywanie nieruchomości pod drogi”.
Od dnia 16 grudnia 2006 r., zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy, nieruchomości
stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi (DUL) stała się ostateczna.
Od 2008 r., wskutek kolejnej nowelizacji ww. ustawy, decyzja DUL została zastąpiona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), przy czym zasady pozyskiwania (nabywania) nieruchomości nie zmieniły się. Decyzja ZRID zawiera
w sobie zintegrowane elementy poprzednio uregulowane w różnych ustawach – chodzi
głównie o pozyskanie nieruchomości w pasie budowanej drogi, zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.
Obie decyzje DUL i ZRID wydawał (i wydaje) wojewoda i on także ustala odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi krajowe w drodze odrębnych decyzji. GDDKiA
w tych postępowaniach występuje wyłącznie jako płatnik tych odszkodowań.
Z poważaniem
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Zbigniew Miłek
z-ca Dyrektora Biura
Generalnego Dyrektora
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Odpowied
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Łódź, 27 lipca 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z przesłanym pismem z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-599/12
tekstem oświadczenia złożonego przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 2012 r.,
odnosząc się do kwestii podniesionych w oświadczeniu wyjaśniam, co następuje.
W dniu 14 października 2011 r. została podpisana umowa z firmą „Wycena nieruchomości Olga Tort-Świątnicka” wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na
wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu sieradzkiego, a przeznaczonych
na budowę drogi ekspresowej S-8. Decyzje zezwalające na realizację ww. inwestycji na
odcinkach 5, 2, 3, 4 stały się ostateczne odpowiednio 20 grudnia 2011 r., 10 stycznia
2012 r. oraz 30 i 31 stycznia 2012 r. Równocześnie Łódzki Urząd Wojewódzki rozpoczął zlecanie wycen przedmiotowych nieruchomości.
Mając na uwadze fakt odrzucenia przez rzeczoznawcę majątkowego możliwości
wykorzystania w sporządzanych wycenach transakcji nieruchomościami nabywanymi przez zarządców dróg pod budowę dróg, pomimo licznych pism i rozmów prowadzonych przez pracowników urzędu i przeze mnie z przedstawicielami firmy, która
sporządzała wyceny w powyższym zakresie oraz mając na uwadze zgłaszane przez
mieszkańców powiatu sieradzkiego, reprezentowanych przez Burmistrza Złoczewa,
Wójta Gminy Brzeźnio, Wójta Gminy Sieradz oraz Starostę Sieradzkiego informacje
o zaniżonych wycenach nieruchomości z tego terenu, podjęłam decyzję o skierowaniu jednego z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego
Zbigniewa Świątnickiego do oceny Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, a do czasu uzyskania rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję, zlecenia wycen nieruchomości zostały wstrzymane, podobnie jak
wydawanie decyzji ustalających odszkodowania w oparciu o już sporządzone operaty
szacunkowe (około 130 wycen).
Niezależnie od powyższego wskazuję, że z pisma Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2012 r., znak: BN-4w-L-509/12/KOZ-R/772-773 wynika, że przed Ministrem prowadzone jest postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawców majątkowych Zbigniewa Świątnickiego i Olgi Tort-Świątnickiej w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami
w ramach otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zleceń na wyceny nieruchomości.
Aktualnie oczekuję na rozstrzygnięcie Komisji Arbitrażowej w Warszawie, a po jego
otrzymaniu zostaną podjęte dalsze decyzje mające na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie wycen przedmiotowych nieruchomości oraz wydanie decyzji ustalających
odszkodowania za przejęte grunty.
Wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia udzielają wyczerpujących informacji na podniesione przez Panów Senatorów kwestie.
Z poważaniem
WOJEWODA ŁÓDZKI
Jolanta Chełmińska
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza,
do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego,
do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej,
do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz
oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel
Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowna Pani Minister! Szanowne Panie Prezes!
Znów docierają do nas niepokojące informacje od aptekarzy reprezentujących niewielkie apteki prowadzone przez samych farmaceutów, którzy po
raz kolejny wskazują na zagrożenie ze strony wielkich sieci farmaceutycznych dla istnienia w Polsce małych aptek.
O tej sprawie wielokrotnie informowałem ministra zdrowia (oświadczenia złożone w czasie 83., 82. i 77. posiedzeń Senatu siódmej kadencji). Jednak po wprowadzeniu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów, niestety, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, sytuacja tych aptek nie uległa zmianie, a problemy
poruszane w poprzednich oświadczeniach są nadal aktualne, dlatego polecamy je Państwa uwadze.
Małe apteki, prowadzone przez samych farmaceutów, są nadal niszczone przez firmy farmaceutyczne powiązane z wybranymi aptekami, głównie
sieciowymi, i hurtowniami. Otóż wspomniane firmy farmaceutyczne stosują niedozwolone praktyki antykonkurencyjne, takie jak zmowy cenowe czy
nadużywanie pozycji rynkowej wobec konkurencji. Do 1 stycznia 2012 r.
odbywało się to kosztem leków refundowanych (państwo było gwarantem
refundacji). Teraz firmy stosują metody dumpingowe niedozwolone prawem.
Nie może być tak, że 80% aptek upada, ponieważ nie ma możliwości zakupu
tanich leków, a wybrane apteki mają nawet o kilkaset procent niższe ceny
leków (farmaceuci przedstawiają na potwierdzenie tych słów stosowne dowody, to jest paragony i dokumenty księgowe). I tak, w aptece X wybrany
lek kosztuje 7,75 zł, a apteka Y, znajdująca się obok apteki X, kupuje ten
sam lek za cenę 46 zł, co oznacza, że wprowadza go do oferty, de facto nie
mając możliwości jego sprzedaży.
Jako kolejny dowód na nieuczciwe działania ze strony aptek sieciowych
pragniemy przytoczyć przykład ulotek reklamowych, które niedawno pojawiły się, mimo że są objęte zakazem w ustawie refundacyjnej. Na wystawcę
wspomnianych ulotek reklamowych nałożono ponoć karę w wysokości 30 tysięcy zł. Można jednak łatwo obliczyć, że wystawca ulotek był w stanie bardzo szybko odzyskać koszt wydruku i dalej dzięki nim zarabiać, bowiem cel
marketingowy i tak został osiągnięty. Ponadto apteki sieciowe mają większe
zasoby finansowe, nagromadzone na przykład w wyniku przywłaszczania
wyższych marż z pominięciem tabeli marż z ustawy o marżach i cenach.
W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra Zdrowia i do Pani Prezes NFZ z zapytaniem, w jaki sposób w Polsce jest prowadzony nadzór nad
cenami leków. Prosimy o wyjaśnienie środowisku aptekarzy, dlaczego ich
obowiązywała ustawa o marżach, a apteki sieciowe swoimi działaniami tę
ustawę mogły łamać.
Kolejnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku farmaceutycznego w Polsce środowisko aptekarzy upatruje w działalności niektórych NGO
będącej tak naprawdę kolejnym sposobem na dofinansowanie działalności
aptek sieciowych poprzez uzyskanie dofinansowań w ramach organizacji
pozarządowych dla sfinansowania projektów wzmacniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Otóż takie fundacje, jak choćby Fundacja „Dbam
o zdrowie”, wspomagają finansowo apteki sieciowe (na przykład należące
do Polskiej Grupy Farmaceutycznej) pieniędzmi pozyskanymi z dotacji unijnych, a więc nasze polskie apteki niszczone są za pomocą pieniędzy zabranych podatnikom. W związku z tym zwracamy się do Pani Minister Rozwoju
Regionalnego i do Ministra Finansów o zweryfikowanie tej informacji.
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Dodatkowo zwracamy się do Pani Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o zbadanie opisanych przez nas nieuczciwych praktyk firm
farmaceutycznych i aptek sieciowych w zakresie stosowania tak różnych
polityk cenowych w sprzedaży leków.
Ponadto polecam uwadze Pani Prezes oświadczenia złożone przeze mnie
w podobnych kwestiach, a mianowicie w kwestii naruszenia warunków konkurencji (oświadczenia te zostały złożone na 83. posiedzeniu Senatu siódmej
kadencji w dniu 14 września 2011 r., na 82. posiedzeniu Senatu siódmej
kadencji w dniu 5 sierpnia 2011 r. oraz na 77. siódmym posiedzeniu Senatu
w dniu 26 maja 2011 r.).
Szanowni Państwo, czyż taka sytuacja nie jest wynikiem ewidentnej
zmowy między firmami farmaceutycznymi? W taki oto sposób małe apteki, prowadzone przez samych farmaceutów, są niszczone przez nieuczciwe
praktyki konkurencyjne i źle postrzegane przez klientów pacjentów.
Polecamy Państwa uwadze wywiad z farmaceutą, właścicielem apteki, który doskonale wyjaśnia słuszne obawy środowiska aptekarzy
(http://prokaopitalizm.pl/koncerny-farmaceutyczne-uporządkowały-sobierynek-rękami-polityków.html).
Prosimy, by Państwo w ramach swoich kompetencji zbadali tę sprawę
niezwłocznie i doprowadzili do usunięcia nieprawidłowości w systemie.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.07.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Wielce Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego z dnia
6 lipca 2012 r. w sprawie marż na leki refundowane uprzejmie informuję, co następuje.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują w Polsce jednolite ceny leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją. W myśl przepisu art. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) urzędowe ceny zbytu, a także
urzędowe marże hurtowe i detaliczne, mają charakter cen i marż sztywnych, a więc
jednakowych dla wszystkich podmiotów z tzw. łańcucha dystrybucji.
Wysokość marży hurtowej oraz detalicznej została określona w sposób szczegółowy
w art. 7 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi są obowiązani stosować marżę hurtową w wysokości 5% urzędowej ceny zbytu. Natomiast w myśl art. 7 ust. 5 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych podmioty uprawnione do obrotu detalicznego lekami, środkami

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

337

spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi są
obowiązane stosować marżę określoną szczegółowo w art. 7 ust. 4 wymienionej ustawy.
Urzędowa cena zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego ustalana jest w decyzji administracyjnej o objęciu refundacją.
W myśl przepisu art. 50 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych podmioty, które będą
stosowały inne odpłatności i dopłaty oraz inne niż urzędowe ceny zbytu, marże hurtowe i detaliczne w stosunku do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją, podlegać będą
karze pieniężnej.
Wszystkie sygnały o nieprawidłowościach w zakresie naliczania marż hurtowych
i detalicznych do ustalonych urzędowych cen zbytu leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych są szczegółowo
badane zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i Wojewódzkich Inspektorów
Farmaceutycznych.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki

Odpowied
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 23 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r. znak: BPS/043-15/601/12 Oświadczenie, złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
wspólnie z czterema innymi senatorami Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie
informuję jak poniżej.
Ustawa refundacyjna z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych /Dz. U.
Nr 122, poz. 696 z późn. zm./ wprowadziła jednakowe ceny leków i wyrobów medycznych na wszystkich poziomach obrotu.
Wyciąganie konsekwencji z nieprzestrzegania tej normy prawnej winno być realizowane przez odpowiednie organy, takie jak: Nadzór Farmaceutyczny czy Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale i Ministra Zdrowia będącego autorem cytowanej ustawy, do których niniejsze Oświadczenie również zostało skierowane.
Powyższe działania nie leżą w kompetencji Ministra Finansów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Dominik
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Odpowied
MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO
Warszawa, 7 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożonego
wspólnie z innymi senatorami podczas 15. posiedzenia Senatu w dniu 6 lipca br.,
zawierającego wniosek o zweryfikowanie, czy apteki sieciowe są wspierane finansowo przez związane z nimi fundacje środkami uzyskanymi z funduszy strukturalnych
przeznaczonych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, uprzejmie informuję, że
taka sytuacja nie miała miejsca w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007–2013, nadzorowanych przez
Ministra Rozwoju Regionalnego.
Pragnę poinformować, iż organizacje pozarządowe korzystające z funduszy strukturalnych, realizują przede wszystkim projekty w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS). Projekty realizowane w ramach PO KL, poddawane są monitoringowi oraz kontroli, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz systemem realizacji PO KL, który wyraźnie wskazuje, iż wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile
są m.in.: niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami
projektu, są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek
rynkowych, spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami oraz są udokumentowane. W przypadku pojawienia się możliwości wydatkowania środków z EFS
w sposób niezgodny z ich pierwotnym przeznaczeniem, takie koszty automatycznie
zostają uznane za niekwalifikowalne. W ramach PO KL nie jest przewidziana możliwość wspierania tzw. „aptek sieciowych”, w związku z czym jakiekolwiek wydatki
przeznaczone na wsparcie niniejszych aptek uznane zostałyby za niekwalifikowalne.
Organizacje pozarządowe, zgodnie z przyjętą w ramach PO KL zasadą, zgodnie
z którą o środki na dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty,
mogą być beneficjentami wszystkich działań i poddziałań konkursowych. Jednak
szczególną rolę w systemie wsparcia pełni Działanie 5.4 PO KL (Rozwój potencjału
trzeciego sektora) w całości ukierunkowane na wsparcie organizacji pozarządowych.
Celem działania 5.4 PO KL jest wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora
w celu ich efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa w mechanizmach partnerstwa, szczególnie w obszarach istotnych dla realizacji Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform. W ramach Działania 5.4 PO KL realizowane jest wsparcie m.in.
w zakresie:
– upowszechniania współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi,
– wypracowania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi,
– wzmacniania szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych,
– tworzenia regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowo utworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych,
– tworzenia i wdrażania programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej,
– tworzenia i wdrażania programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
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Powyższy zakres wsparcia oferowany organizacjom pozarządowym wyklucza możliwość finansowania w ramach EFS działań antykonkurencyjnych, o których mowa
w oświadczeniu.
Dodatkowo pragnę poinformować, iż w wyniku przeprowadzonej szczegółowej weryfikacji przedmiotowej sprawy sprawdzono, iż fundacja „Dbam o zdrowie” nie realizuje żadnego projektu w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze
środków UE, tym samym nie jest możliwe wykorzystanie środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych w sposób nierzetelny przez wskazaną w oświadczeniu fundację.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska

Odpowied
PREZESA NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
Warszawa, 8.08.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do Pani pisma z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-15-603/12
dotyczącego oświadczenia złożonego przez Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza i Roberta Mamątowa, na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r., w sprawie sygnałów zgłaszanych przez aptekarzy na temat niedozwolonych praktyk antykonkurencyjnych, proszę
przyjąć następującą odpowiedź.
Zgodnie z obowiązującą delegacją prawną zawartą w przepisach ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, ze zm.), do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia należy jedynie analiza kosztów świadczeń gwarantowanych,
w tym w zakresie refundacji produktów dostępnych w aptece na receptę.
Bezpośredni wpływ na kształt rynku leków, a w szczególności określanie zasad,
trybu oraz kryteriów ustalania urzędowych cen zbytu, urzędowych marż hurtowych
i detalicznych dla leków refundowanych posiada Ministerstwo Zdrowia na mocy
przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,
poz. 696, ze zm.).
W obowiązującym stanie prawnym, począwszy od 1 stycznia 2012 r. refundacja
recept realizowana jest na mocy dwustronnej umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym aptekę a oddziałem wojewódzkim NFZ, której wzór
stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606, ze zm.). Zgodnie z §3 ww. załącznika podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest stosować limity finansowania, ceny
urzędowe, odpłatności, marże detaliczne i dopłaty pacjentów w wysokości określonej
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w ogłaszanym raz na dwa miesiące Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich aptek, które
podpisały umowę z NFZ, również aptek tzw. sieciowych. Nadzór nad wydatkowaniem przez NFZ środków publicznych pod postacią refundacji, wynika także ze sprawozdawanych przez apteki danych dotyczących m.in.: liczby wydanych opakowań, ich
ceny detalicznej brutto, ceny hurtowej brutto, wartości wydanych opakowań produktów refundowanych.
Ponadto, przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy są zobowiązani stosować
w stosunku do produktów refundowanych urzędowe marże hurtowe i urzędowe ceny
zbytu, w wysokości określonej w ustawie refundacyjnej oraz decyzji administracyjnej
Ministra Zdrowia o objęciu refundacją, które mają charakter marż i cen sztywnych.
Ustawa o refundacji w sposób szczegółowy reguluje sprawy z zakresu kontroli realizacji wspomnianych wyżej umów, a także kontroli umów i uzgodnień zawieranych
pomiędzy aptekami a hurtowniami farmaceutycznymi, których celem jest nabycie
produktów refundowanych.
Należy zaznaczyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma bezpośredniego wpływu
na politykę cenową firm farmaceutycznych, jak również powiązanych z nimi podmiotów prowadzących obrót hurtowy i detaliczny, zarówno w odniesieniu do produktów refundowanych, jak i niebędących przedmiotem finansowania ze środków publicznych.
Z poważaniem
PREZES NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
Agnieszka Pachciarz

Odpowied
PREZESA URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, 30 lipca 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 15. posiedzenia senatu RP w dniu 6 lipca
2012 r. (sygn. BPS/043-15-604/12) składam na ręce Pana Marszałka następujące
wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) organ antymonopolowy podejmuje
działania w celu rozwoju konkurencji, ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów, o ile jest to w interesie publicznym. Konkurencja rozumiana jest jako zjawisko o charakterze instytucjonalnym, a nie jako interes jednostkowy, czy choćby zbiór
interesów jednostkowych określonych osób. Interwencja organu antymonopolowego
uzasadniona jest w przypadku wystąpienia na rynku zakazanych praktyk ograniczających konkurencję tj. nadużywania pozycji dominującej przez podmiot posiadający

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

341

taką pozycję lub zawarcia przez przedsiębiorców działających na rynku porozumienia
ograniczającego konkurencję.
Mając na względzie to uprawnienie oraz napływające do organu antymonopolowego sygnały, w ostatnim czasie były prowadzone postępowania wyjaśniające mające
na celu ustalenie czy na rynkach farmaceutycznych doszło do naruszenia przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym czy analizowane sprawy miały charakter antymonopolowy. Postępowania wyjaśniające dotyczyły m.in. zasad dystrybucji na krajowym rynku produktów leczniczych produkowanych przez grupę Servier, a także zasad ustalania cen sprzedaży produktów leczniczych przez Apteki Stylowe. Zakresem postępowania wyjaśniającego, które miało na celu wstępne ustalenie, czy działania podejmowane przez przedsiębiorców działających na rynkach farmaceutycznych mogły stanowić
naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniające
wszczęcie postępowania antymonopolowego były objęte również działania spółki Astra
Zeneca związane z wprowadzeniem nowych zasad dystrybucji produktów leczniczych.
Powyższe postępowania nie dały podstaw do wszczęcia w ich wyniku postępowań antymonopolowych i postawienia zarzutów określonym przedsiębiorcom działającym na
rynku farmaceutycznym. Jak wykazały dotychczas przeprowadzone postępowania, w
odniesieniu do rynku farmaceutycznego nie stwierdzono, by którykolwiek z przedsiębiorców posiadał obecnie na terenie Polski udziały rynkowe w zakresie sprzedaży
hurtowej farmaceutyków pozwalające domniemywać posiadanie pozycji dominującej.
Wobec braku posiadania takiej pozycji, a tym samym niespełnienia podstawowego
warunku zaistnienia praktyki ograniczającej konkurencję, brak jest podstaw do rozpatrywania działalności przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową farmaceutyków w aspekcie zakazu nadużywania pozycji dominującej. Informacje zebrane przez
organ antymonopolowy nie wskazywały również na możliwość naruszenia przez ww.
przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustanawiających zakaz porozumień ograniczających konkurencję.
Mając na względzie powyższe, uprzejmie wyjaśniam, że wskazane w przedmiotowym oświadczeniu informacje nie stanowią podstawy do wszczęcia nowego postępowania dotyczącego ewentualnego naruszenia konkurencji na rynku dystrybucji lub
sprzedaży leków. Jednocześnie zapewniam o stałym monitorowaniu przez podległy mi
Urząd bieżącej sytuacji na polskim rynku farmaceutycznym, która w ostatnim czasie
podlega szczególnie dynamicznym zmianom. W przypadku powzięcia nowych informacji wskazujących na możliwość naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez przedsiębiorców działających na rynku farmaceutycznym,
przeprowadzone zostaną stosowne, przewidziane przez ww. ustawę, czynności w celu
zapobieżenia ewentualnym, antykonkurencyjnym praktykom.
Z poważaniem
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

342

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy pani
Weronice M. zamieszkałej w S. Otóż Pani Weronika została pozbawiona 2 ha
ziemi na rzecz Gliwickiej Spółki Węglowej, a za bezprawnie przywłaszczone pole do dzisiaj, jak twierdzi, nie otrzymała zadośćuczynienia. Ponadto
w roku 1994 zostało wobec niej zawieszone wypłacanie emerytury rolniczej,
co pozbawiło ją środków do życia.
W roku 1981 gospodarstwo rolne w zamian za rentę przekazała pani Weronice jej matka – Weronika P. Ponad dziesięć lat później okazało się, że dokumenty potwierdzające ten fakt wyparowały z Urzędu Miejskiego w S., a sąd
w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 1 lutego 1996 r. podzielił gospodarstwo
pomiędzy panią Weronikę i jej rodzeństwo. Tym samym pani Weronika została pozbawiona 2/3 swojego gospodarstwa. Ziemię od braci wykupił Górniczy
Ośrodek Narciarski. Najdziwniejsze jest jednak to, że inna państwowa instytucja, a mianowicie KRUS, jeszcze w 2009 r. utrzymywała, iż pani Weronika jest
właścicielką 3 ha, a nie 1 ha ziemi, na co posiadano stosowne dokumenty.
Prosimy zatem, by Pani Rzecznik niezwłocznie zbadała tę sprawę i doprowadziła do usunięcia tych niesprawiedliwości i zadośćuczynienia krzywdom właścicielki wywłaszczonych gruntów.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow

Stanowisko
STARSZEGO RADCY
w BIURZE RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 2012.07.23
Pani
Weronika M.
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pismo skierowane przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Rzecznika Praw Obywatelskich zawierające prośbę o zbadanie Pani sprawy
i ewentualnie udzielenie pomocy w związku z utratą przez Panią części nieruchomości zwracam się z prośbą o nadesłanie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących opisanej sprawy, w szczególności
zaś orzeczenia sądu z dnia 1 lutego 1996 r. oraz korespondencji z KRUS. Dopiero po
zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami sprawy Rzecznik będzie mógł określić,
czy podejmie w podnoszonej przez Panią sprawie dalsze czynności.
Z poważaniem
Aleksandra Trepanowska
STARSZY RADCA
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Oświadczenie senatora Jana Wyrowińskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął stanowisko w sprawie złej
sytuacji na regionalnym rynku pracy. Członkowie konwentu przedstawili też
wiele postulatów oraz uwag w związku z pogorszeniem się sytuacji bezrobotnych.
Zdaniem członków konwentu konieczne jest rozszerzenie stosowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, które stwarzają możliwość pozyskania środków na tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych lub ich przekwalifikowanie się. Obserwowane zmniejszanie dostępności instrumentów
i usług rynku pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców za pośrednictwem Funduszu Pracy skutkuje także ograniczeniem w zakresie dofinansowania nowo utworzonych firm, tworzenia nowych miejsc
pracy czy organizowania prac interwencyjnych, straży i robót publicznych.
W konsekwencji prowadzi to między innymi do zmniejszenia tempa rozwoju gospodarczego, wzrostu liczby osób korzystających z pomocy społecznej
i z zasiłków dla osób bezrobotnych, zmniejszenia wpływów na rzecz Funduszu Pracy i zwiększenia wydatków publicznych.
Nastąpił znaczny wzrost kosztów pracy. Pracodawcy zgłaszają w związku z tym coraz mniej ofert pracy i ograniczają zatrudnienie. Odczuwają też
skutki podwyższenia płacy minimalnej, podniesienia składki rentowej,
wzrostu cen paliw i surowców oraz osłabienia polskiej waluty. Obciążenia
pozapłacowe ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników kształtują się na poziomie około 20% całkowitych kosztów pracy;
obciążenia pozapłacowe ponoszone przez pracownika są jeszcze wyższe –
wynoszą prawie 30% wynagrodzenia brutto – zatem łącznie koszty pracy
kształtują się na poziomie około 50% całości.
W 2012 r. trzy razy wzrastały składki ZUS, w efekcie czego miesięczne
zobowiązania małych przedsiębiorców wobec ZUS wraz ze składką zdrowotną wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 10%.
Nastąpił wzrost podatku VAT. Wprowadzono również wyższą stawkę
podatku na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne. Dla dziewięciu grup towarów i usług zmieniono stawkę podatku
VAT, w tym między innymi zniesiono preferencyjną stawkę podatku VAT
w wysokości 8% na ubrania i obuwie dziecięce i zastąpiono ją stawką dwudziestotrzyprocentową. Opodatkowano stawką podstawową do tej pory
zwolnione z podatku prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące zabytków.
Zagrożeniem dla rynku pracy jest też polityka celna, wzrost cen paliw
powodujący wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz
utrudniony dostęp do kredytów.
Należy zwrócić uwagę na odpowiedni poziom nakładów z Funduszu Pracy tak, by dały one możliwość aktywizacji bezrobotnych, a szczególnie osób
najmłodszych, które wchodzą w nowe życie ze statusem bezrobotnego.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odniesienie się do tych opinii
i postulatów oraz o przedstawienie planowanych działań resortu w zakresie
przeciwdziałania bezrobociu i stymulowania rynku pracy w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego.
Jan Wyrowiński
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Odpowiedź
Warszawa, 8.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pani Wicemarszałek Senatu RP Marii Pańczyk-Pozdziej
z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS-043-15-606/12, dotyczącym oświadczenia Pana
Senatora Jana Wyrowińskiego, złożonego podczas 15. posiedzenia Senatu RP w sprawie złej sytuacji na rynku pracy w miastach województwa kujawsko-pomorskiego oraz
pogorszenia się sytuacji bezrobotnych uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej, poprzez redystrybucję środków Funduszu Pracy, zapewnia realizację
zadań, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy mogą skorzystać z szerokiego spektrum wsparcia określonego w ww. ustawie, m.in. w zakresie:
– pomocy w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy,
a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy, także przez poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
– pomocy w szeroko rozumianym rozwoju zawodowym przez oferowane szkolenia,
staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, sfinansowanie studiów podyplomowych, stypendia na kontynuowanie nauki,
– pomocy w podjęciu zatrudnienia subsydiowanego u pracodawcy przez skierowanie do udziału w programie specjalnym, wykonywania prac interwencyjnych,
robót publicznych, prac na zasadach dotyczących robót publicznych, niezwiązanych z wyuczonym zawodem, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki,
opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej,
– pomocy w podjęciu samozatrudnienia przez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację budżetu, Minister Pracy i Polityki Społecznej
zaproponował organom zatrudnienia, tj. marszałkom województw i starostom powiatów podejmowanie, w ramach regionalnych politykach rynku pracy, działań służących
rozwiązaniu najbardziej istotnych problemów rynku pracy. Działania te powinny przyczyniać się do realizacji następujących priorytetów ogólnokrajowych, wypływających
z obowiązujących dokumentów rządowych1:**:
1. Wzrost zatrudnienia, który należy do priorytetów polityki społeczno-gospodarczej rządu. Wzmocnienia wymagają te działania, które odpowiadać będą na
wyzwanie, jakim w Polsce jest niski wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników i problemy w rozpoczynaniu kariery zawodowej przez młodzież. Również
utrzymujący się niski 20% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
które mogą pracować, powinien ulec poprawie.
2. Usprawnienie funkcjonowania rynku pracy w szczególności poprzez dokonanie
przeglądu skuteczności metod działania publicznych służb zatrudnienia.
3. Rozwijanie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia i pracodawcami, ale także innymi interesariuszami, przyczynić się winno do zwiększenia dostępności usług rynku pracy.
1

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009–2011, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2010 r.; Założenia do Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji
strategii Europa 2020 (m.in. określają wskaźnik zatrudnienia ogółem ludności w wieku 20–64
lata, na poziomie 71% jako cel dla Polski do 2020 r.).
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Tworzenie warunków dla mobilności zawodowej i przestrzennej pracowników
i poszukujących pracy, także w wymiarze regionalnym, jak i dążenie do wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem i w innowacyjnych gałęziach gospodarki to
kolejne elementy usprawniania rynku pracy.
4. Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy poprzez zapewnienie szerokiej
dostępności do podstawowych usług rynku pracy i zwiększenie trafności jej
adresowania (pośrednictwo pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
informacja i poradnictwo zawodowe w połączeniu ze stosowaniem przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy swoistych
sankcji – nowej konstrukcji zasiłku dla bezrobotnych i innych mechanizmów
skłaniających bezrobotnych do aktywności).
Dla realizacji powyższych priorytetów, w ramach dostępnej puli środków Funduszu Pracy, wskazane zostały niezbędne do podjęcia przez publiczne służby zatrudnienia działania racjonalizujące te wydatki. I tak:
∙ wdrażane programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb i możliwości lokalnego rynku
pracy powinny opierać się na wnikliwej analizie efektywności zatrudnieniowej
oraz kosztowej i uwzględniać wszelkie dostępne źródła finansowania,
∙ bazową część programów powinny stanowić podstawowe usługi rynku pracy,
takie jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy. Pozostałe usługi i instrumenty, generujące
dodatkowe koszty, urzędy pracy powinny stosować w powiązaniu z zakresem
umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnym do zatrudnienia uczestnika
programu na danym stanowisku pracy,
∙ przy konstruowaniu programów związanych z tworzeniem subsydiowanych
miejsc pracy urzędy pracy powinny wybierać do współpracy te podmioty, które poprzez zatrudnianie aktywizowanych bezrobotnych przyczyniać się będą do
zwiększania ich efektywności,
∙ w celu uniknięcia zwrotów lub niewykorzystania rezerwy Funduszu Pracy urzędy pracy powinny we wnioskach kierowanych do Ministra precyzyjnie określać
(w oparciu o odpowiednią analizę) faktyczne zapotrzebowanie na środki.
Jednocześnie, monitorując sytuację na rynku pracy, Minister Pracy i Polityki Społecznej podejmuje inicjatywy doraźne, którego adresatami są osoby znajdujące się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Przykładem takich działań jest wdrożenie w roku bieżącym Programu „MŁODZI NA RYNKU PRACY”, którego celem jest
zmniejszenie bezrobocia młodzieży. Program składa się z kilku elementów, m.in. z:
∙ Programów specjalnych skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących
pracy do 30 roku życia. Wsparcie na realizację programów specjalnych dla osób
do 30 roku życia – na kwotę 67 milionów złotych – otrzymało 150 powiatowych
urzędów pracy. Specyfiką wspomnianego rozwiązania jest możliwość łączenia
ustawowych usług i instrumentów rynku pracy ze specyficznymi rozwiązaniami
dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników programu oraz możliwość obejmowania każdego uczestnika programu, w tym osoby młode, kilkoma formami aktywizacji zawodowej przy równoczesnym wspieraniu całokształtu
działań „specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie” w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandardowych rozwiązań.
∙ Projektu pilotażowego „Twoja kariera – Twój wybór”, którego zadaniem jest przetestowanie wzorcowego schematu pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku
życia oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi służących zwiększeniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych. Pilotaż testować będzie również
instrumenty zachęcające pracodawców do zatrudnienia osób młodych.
Aktualnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad wdrożeniem
kolejnego projektu pilotażowego, którego zadaniem będzie wypracowanie nowych mechanizmów współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, agencjami zatrudnienia oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz
powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych. Zakłada się, że w efekcie pilotażu:
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∙ opracowany zostanie polski model kontraktowania usługi aktywizacyjnej (rozumianej jako kompleks działań lokujących bezrobotnych na rynku pracy), który inspirowany będzie rozwiązaniami w zakresie współpracy służb zatrudnienia
z podmiotami niepublicznymi w innych krajach oraz
∙ dokonana będzie ocena funkcjonalności i efektywności zaproponowanych nowych rozwiązań w zakresie kontraktowania usługi aktywizacyjnej.
Jeżeli realizacja projektu przyniesie pozytywne rezultaty, podjęte zostaną w dalszej
kolejności działania zmierzające do wprowadzenia systemowych zmian dotyczących
finansowania aktywizacji bezrobotnych, oparte na partnerstwie pomiędzy urzędami
pracy, a podmiotami niepublicznymi.
Pragnę również uprzejmie poinformować, że mając na uwadze trudną sytuację
na rynku pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 29
ust. 12 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, z późn. zm.) wystąpił w lipcu br. do Ministra Finansów i uzyskał zgodę na zwiększenie planu wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o dodatkowe
500.000 tys. zł.
Na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. pozytywną opinię w sprawie wniosku wyraziła Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zmiana planu finansowego Funduszu
umożliwia uruchomienie dodatkowych środków dla poszczególnych powiatowych
urzędów pracy na wnioski marszałków województw z przeznaczeniem na finansowanie programów obejmujących realizację szkoleń, staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy –
dla bezrobotnych w grupie wiekowej do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, a także
dla osób zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dodatkowo pragnę uprzejmie wyjaśnić, że system ubezpieczeń społecznych służy
realizacji zapisanego w art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) prawa obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po
osiągnięciu wieku emerytalnego.
System ten nie powinien być zatem traktowany jako instrument innych obszarów polityki państwa i polityka taka nie powinna być realizowana kosztem bezpieczeństwa ubezpieczeniowego osób zatrudnionych i poziomu ich zabezpieczenia społecznego w postaci składek, decydujących bezpośrednio o wysokości ich świadczeń
z ubezpieczeń społecznych, zarówno w okresie aktywności zawodowej (świadczenia
z funduszu chorobowego), jak i po zakończeniu aktywności zawodowej (emerytury
i renty).
W myśl art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) w zamian za opłacaną
składkę ubezpieczeniową zapewniana jest ochrona ubezpieczeniowa w postaci świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu niezdolności do pracy
z powodu: wieku, niepełnosprawności, choroby lub macierzyństwa oraz renta rodzinna w przypadku śmierci współmałżonka lub rodzica.
Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowią, że obowiązkowo
ubezpieczeniom społecznym podlegają, wszystkie bez wyjątku osoby fizyczne, które
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wykonują określonego rodzaju pracę najemną lub działalność zarobkową. W przypadku osób wykonujących szeroko rozumianą
pracę najemną – ochrona ubezpieczeniowa i obowiązek ubezpieczeń działają od dnia
nawiązania stosunku pracy do jego ustania lub od dnia rozpoczęcia wykonywania
umowy zlecenia do dnia zakończenia jej wykonywania. Jest to system powszechny.
Obowiązkiem zatrudniających jako płatników składek jest terminowe i prawidłowe
w świetle reguł ustawy – zgłaszanie do ubezpieczeń, opłacanie i rozliczanie składek za
swoich zatrudnionych.
Jeżeli występują jakiekolwiek zwiększenia składek, to są one jedynie wynikiem sytuacji finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego

15. posiedzenie Senatu w dniu 6 lipca 2012 r.

347

trafiają na bieżąco opłacane składki i od razu wypłacane są z niego świadczenia dla
osób uprawnionych.
Jednocześnie, zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – ustawa ta stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych.
Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności m.in.:
1) warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych;
2) obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.
Wyrażam przekonanie, że przedstawione wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana
Senatora Jana Wyrowińskiego za wyczerpujące.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu

