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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Ze względu na problem związany z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, która obowiązuje od 1 stycznia 2006 r., zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kompetencji marszałka województwa należy między innymi wydawanie zezwoleń na wykonywanie
prywatnej praktyki psychologicznej jako indywidualnej działalności gospodarczej albo w formie spółki partnerskiej (art. 18 ustawy z dnia 20 czerwca
2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów)
oraz prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania
badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (art. 124a ust. 10
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym). W obu wymienionych przypadkach realizacja wskazanych obowiązków przez marszałka województwa jest uwarunkowana posiadaniem przez osobę, która
się o to ubiega, wpisu do ewidencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu
psychologa wydanego, zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, przez regionalną izbę psychologów. Jednakże do dziś nie powstał samorząd zawodowy psychologów, o którym mowa
w przedmiotowej ustawie, w związku z tym obecnie psycholog nie może uzyskać prawa wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Z uwagi na niejednoznaczność przepisów oraz liczne wady prawne i legislacyjne ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. uniemożliwia marszałkowi województwa prawidłowe wykonanie zadań określonych w tej ustawie, jak
również w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i tym samym utrudnia uzyskanie przez psychologów dokumentu stwierdzającego prawo wykonywania zawodu.
Biorąc pod uwagę przedstawione niejasności, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy zostaną podjęte działania mające na celu zmianę ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz czy
do czasu uchwalenia zmian zostaną podjęte prace legislacyjne w celu prawnego uregulowania w okresie przejściowym podnoszonego problemu związanego z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu przez psychologów.
Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit


Odpowied
Warszawa, 27.08.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r., znak BPS/043-16-607/12 r., oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Annę Aksamit podczas
16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca
2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73,
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poz. 763, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że mając na uwadze wadliwość przedmiotowej ustawy, Zespół ds. Programowania Prac Rządu w dniu 9 marca 2012 r. zdecydował o włączeniu do Wykazu Prac Rządu projektu ustawy uchylającej dotychczasową
ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, która z powodu wad prawnych nie spełnia założonych w niej celów.
Podkreślenia wymaga, że uchylenie ww. ustawy nie spowoduje sytuacji, w której
wykonywanie zawodu psychologa nie będzie podlegało żadnym regulacjom prawnym.
Należy bowiem pamiętać, że tzw. „wrażliwe obszary” działalności psychologa, są poddane odrębnym regulacjom prawnym. Tytułem przykładu należy wskazać na regulację dotyczącą przeprowadzania badań psychologicznych warunkujących uzyskanie
pozwolenia na broń czy też na regulację w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa.
Jednocześnie nadmieniam, że z dniem 13 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn.
zm.). Stosownie do art. 87 ww. ustawy badania psychologiczne w zakresie psychologii
transportu są wykonywane przez uprawnionego psychologa, a uprawnionym psychologiem jest osoba, która:
1. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia,
2. ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii
transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku
psychologia,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
4. została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.
Przekazując powyższe pragnę poinformować, że w resorcie pracy trwają prace
zmierzające do przygotowania nowej regulacji zawodu psychologa.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Czesława Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z otrzymanym od starosty powiatu wołomińskiego pismem
wyrażającym zaniepokojenie spowodowane planami odstąpienia od rozbudowy Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach,
zwracam się do Pana Marszałka z pytaniem, jakie są plany Zarządu Województwa Mazowieckiego odnośnie do dalszego funkcjonowania szpitala.
Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit


Odpowied
Warszawa, 16 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-16-608/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie oświadczenia złożonego przez Panią Senator Annę Aksamit podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w związku z odstąpieniem od rozbudowy
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach, uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego nie podjął decyzji dotyczącej rezygnacji z budowy nowego obiektu szpitalnego pod potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach.
Szpital Drewnica, położony na skraju lasu, to niewątpliwie najładniejszy fragment
Miasta Ząbek. Zacienione aleje, stuletnie zabudowania szpitalne i olbrzymie dęby –
pomniki przyrody, wszystko to sprawia, że jest to stworzone miejsce dla osób potrzebujących miejsca, w którym odnajdą potrzebną im pomoc.
Szpital funkcjonuje w budynkach, które nie spełniają wymogów stawianym obiektom, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Dostosowanie obecnie użytkowanych pomieszczeń z uwagi na ich wiek, jak również warunki budowlane, w tym
fakt, że większość z nich objęte jest nadzorem konserwatora zabytków jest niezwykle
skomplikowanym procesem. Projekt budowy nowego obiektu szpitalnego spełniającego wszystkie wymagania stawiane pomieszczeniom, w których prowadzona jest całodobowa opieka szpitalna pozostaje nadal aktualny.
W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U.11.24.128). Zgodnie
z tym rozporządzeniem ustanowiony został Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego określający strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2011–2015.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego, które mają
udzielać świadczeń w warunkach stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych.
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Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego nie precyzuje szczegółowych zasad organizacji CZP. Wskazuje jedynie kierunki strategiczne a wśród nich stopniowe
odchodzenie od koncentracji łóżek szpitalnych w szpitalach jednoimiennych psychiatrycznych na rzecz tworzenia łóżek szpitalnych o profilu psychiatrycznym w szpitalach wieloprofilowych.
31 stycznia 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 270/
/130/12 przyjął Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dokument
ten określa schemat działań mających na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej – medycznej jak i środowiskowej. Program wyznacza też zakres rozwoju promocji zdrowia psychicznego
na Mazowszu i wskazuje schemat przedsięwzięć ukierunkowanych na zapobieganie
zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. W założeniach Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zaproponowano
tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w oparciu o obecne zasoby
łóżek szpitalnych rozmieszczonych w 6 jednoimiennych szpitalach oraz kilku oddziałach w szpitalach powiatowych. W powiatach niedysponujących zapleczem łóżkowym
Centra Zdrowia Psychicznego obejmowały będą przede wszystkim poradnie zdrowia
psychicznego oraz zespół opieki środowiskowej, natomiast opieka stacjonarna całodobowa i dzienna będzie mogła być zapewniona w najbliższym szpitalu posiadającym
oddziały psychiatryczne. Program jest jednak otwarty na uzupełnianie o nowe rozwiązania, których celem będzie przede wszystkim poprawa dostępności do kompleksowej
opieki psychiatrycznej, w tym tworzenie łóżek szpitalnych psychiatrycznych w szpitalach powiatowych.
Mając powyższe na uwadze, jak również inicjatywę władz powiatu pułtuskiego
skierowaną do Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia oddziałów szpitalnych o profilu psychiatrycznym w nowych obiektach szpitala powiatowego
w Pułtusku – została przeprowadzona analiza zmiany koncepcji rozmieszczenia łóżek szpitalnych o profilu ogólnopsychiatrycznym z ewentualnym przeprofilowaniem
obecnej działalności stacjonarnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych „Drewnica” w Ząbkach (wyłącznie w tej części działalności) w kierunku działalności specjalistycznej i terapeutycznej. Nie stałoby to w sprzeczności z założeniami
Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w kontekście utworzenia
Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie Ząbek.
W analizie wzięto pod uwagę możliwość zapewnienia kompleksowej opieki psychiatrycznej, dostępność do opieki całodobowej dla mieszkańców zarówno praskiej strony
Warszawy, jak również północno-zachodnich powiatów województwa mazowieckiego
oraz koszty adaptacji wolnych powierzchni w obiektach SPZOZ w Pułtusku w kontekście również planowanej budowy nowego budynku szpitalnego w Ząbkach.
W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Województwa Mazowieckiego uznał
konieczność budowania nowego budynku pod potrzeby Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach za w pełni uzasadnioną. Sprawą otwartą natomiast pozostaje zgodne z założeniami zarówno Narodowego,
jak i Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dążenie do tworzenia
bazy łóżkowej pod potrzeby oddziałów psychiatrycznych w szpitalach powiatowych.
Z wyrazami szacunku
Adam Struzik
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi uwagami, które otrzymuję drogą telefoniczną oraz
mailową, zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie
problemów w Służbie Celnej.
Otrzymałem pismo, którego nadawcą jest Związek Zawodowy Celnicy
PL. W liście tym szczegółowo została opisana sprawa i problem szykan, jakie
stosowane są w Służbie Celnej wobec przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL, pana Sławomira Siwego i innych związkowców. Zarząd
Główny ZZ Celnicy PL jest przekonany o tym, że wieloletnie represje wobec
przewodniczącego ZZ Celnicy PL „odbywają się za przyzwoleniem i z inspiracji Ministerstwa Finansów”. Pan Sławomir Siwy już dwukrotnie został ukarany karą dyscyplinarną za prowadzenie działalności związkowej.
Z pisma wynika, że w Służbie Celnej również wobec innych związkowców stosowane są represje, które polegają między innymi na wszczynaniu
postępowań dyscyplinarnych, przewlekaniu tych postępowań i stosowaniu
kar dyscyplinarnych. Represje te polegają również na pozbawianiu pracowników nagród z powodu prowadzenia przez nich aktywnej działalności
związkowej lub na przenoszeniu ich na niższe stanowiska.
Proszę o przedstawienie stanowiska odnośnie do przedstawionego problemu w ZZ Celnicy PL. Czy Ministerstwo Finansów rzeczywiście utrudnia
działalność związkową? Czy działania podejmowane przez resort mają charakter szykan, które wpływają na decyzje działaczy i ograniczają podstawowe wolności?
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk


Odpowied
Warszawa, 20 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 2 sierpnia 2012 r. Nr BPS-043-16-609/12, przy
którym przekazane zostało oświadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana
Przemysława Błaszczyka w sprawie szykanowania Przewodniczącego Związku
Zawodowego Celnicy PL Pana Sławomira Siwego, uprzejmie informuję co następuje.
Fakty z ostatnich lat jednoznacznie przeczą stawianej w oświadczeniu poselskim
tezie o szykanach działaczy związkowych i łamaniu prawa związkowego. Znacznie bliższa prawdy jest teza, iż to Związek szykanuje kierownictwo Służby Celnej, paraliżując
jego pracę składanymi do prokuratury wnioskami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych. W Służbie Celnej przyjmuje
się jednak, iż choć taki sposób wykonywania działalności związkowej utrudnia zarządzanie Służbą – mieści się on w pojęciu działalności związkowej i nigdy nie wyciągano
z tego tyłu żadnych konsekwencji wobec autorów takich wniosków.
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Rola działaczy związkowych w służbach mundurowych jest dwojaka. Po pierwsze,
są oni cały czas funkcjonariuszami. Z tego tytułu – w przypadku funkcjonariuszy
celnych – mają obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie
Celnej oraz poszanowania powszechnie przyjętych i społecznie akceptowanych kanonów zachowań właściwych członkom korpusu Służby Celnej. W konsekwencji, działacz związkowy, tak jak pozostali funkcjonariusze Służby Celnej, obowiązany jest,
stosownie do art. 122 ustawy o Służbie Celnej, dochować obowiązków wynikających
ze złożonego ślubowania (art. 122 pkt 1) oraz zachowywać się godnie zarówno w służbie jak i poza nią (art. 122 pkt 5). Po drugie, wprawdzie funkcjonariuszowi celnemu
jako działaczowi związkowemu przysługuje – na podstawie ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych – szereg przywilejów, jak choćby swoisty immunitet
związkowy, to – co istotne – jedynie w ramach zakreślonej ustawą działalności związkowej. Działalność związkowa prowadzona na podstawie przywołanej ustawy, mimo
że jest zamknięta w dość szerokie ramy, posiada jednak także ograniczenia, których
granicą jest łamanie porządku prawnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
W doktrynie prawa pracy powszechny jest pogląd, iż działalność związkowa odbywać
się musi w granicach obowiązującego prawa i jej prowadzenie nie może prowadzić do
korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych kosztem
łamania innych powszechnie obowiązujących norm prawa.
Pragnę zapewnić Pana Marszałka, iż prowadzone wobec Przewodniczącego Związku
zawodowego Celnicy PL p. Sławomira Siwego postępowania dyscyplinarne są efektem naruszenia przez Przewodniczącego ZZ Celnicy PL zasad określonych w ustawie o Służbie Celnej oraz przekroczenia przez niego społecznie akceptowanych granic
wolności słowa i kanonów zachowań funkcjonariuszy służb mundurowych. Nie mają
związku z prowadzoną przez niego zwykłą działalnością związkową.
Pierwsze z postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec Przewodniczącego
ZZ Celnicy PL dotyczyło publicznego podważania legalności wprowadzonych przez
Ministra Finansów przepisów ograniczających przywóz papierosów z 200 do 40 sztuk,
co było elementem planu ograniczania tzw. przemytu mrówkowego. Miało to miejsce w czasie tzw. „protestu przemytników” prowadzonemu przed przejściem granicznym w Medyce przeciwko tym przepisom. Działanie takie niewątpliwie podniosło
napięcie i utrudniło służbom porządkowym opanowanie sytuacji. Ocena zachowań
Przewodniczącego ZZ Celnicy PL została dokonana przez organy dyscyplinarne Służby
Celnej pierwszej i drugiej instancji w sposób rzetelny i obiektywny. Jak się wydaje,
należycie rozgraniczała elementy obowiązków wynikające z kanonów zachowań funkcjonariuszy służb mundurowych, od przywileju wolności słowa i czynu, jaki związany
jest z prowadzeniem działalności związkowej. Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2011 r.
sygn. akt II SA/Wa 1276/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił
skargę S. Siwego w sprawie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. W tym miejscu należy podkreślić, iż sposób orzeczenia przez sąd administracyjny
poprzez oddalenie skargi wskazuje jednoznacznie, iż skarga była rozpoznawana merytorycznie oraz, że objęte nią postępowanie dyscyplinarne zarówno w warstwie przesłanek jego wszczęcia jak i warstwie formalnej – sposobu jego przeprowadzenia – spełniało wymogi obowiązujących norm prawa. Od orzeczenia p. Sławomir Siwy złożył skargę
kasacyjną, która oczekuje na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny.
W drugim aktualnie prowadzonym postępowaniu Naczelnik Urzędu Celnego
w Opolu wydał wobec p. S. Siwego orzeczenie dyscyplinarne, orzekając karę dyscyplinarną przeniesienia na niższe stanowisko służbowe. Podstawą orzeczenia było
stwierdzenie w postępowaniu wyjaśniającym naruszenia przez Przewodniczącego
ZZ Celnicy PL obowiązków służbowych, poprzez m.in. publiczne znieważanie kierownictwa Służby Celnej oraz pomawianie go o działania antypaństwowe oparte na
kumoterstwie. W chwili obecnej zakończona została procedura rozpoznania odwołania i w najbliższym czasie zostanie wydane w tej sprawie orzeczenie dyscyplinarne
Dyrektora Izby Celnej w Opolu.
Nieprawdziwy jest również zarzut nieuzasadnionego przedłużania i przewlekania postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec Pana Przewodniczącego, czy
innych związkowców. W opisanym wyżej postępowaniu organ dyscyplinarny pierw-
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szej instancji przez kilka miesięcy nie mógł dopełnić wymogów formalnych procedury, ponieważ obwiniony unikał odbioru pism. W postępowaniu prowadzonym przez
Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu (wszczętym w dniu 11 lutego 2011 r.), występowały problemy ze skutecznym doręczeniem obwinionemu wezwania do osobistego złożenia wyjaśnień, ponieważ w okresie od 15 lutego 2011 r. do dnia 4 kwietnia
2011 r. był on nieobecny w służbie, korzystając naprzemiennie ze zwolnienia lekarskiego i zwolnienia na prowadzenie działalności związkowej. Co istotne, w tym samym czasie Przewodniczący ZZ Celnicy PL p. Sławomir Siwy utrzymywał wysoką aktywność działalności publicznej, jak choćby poprzez obecność na spotkaniu Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 24 marca 2011 r. czy udzielanie wywiadów
dla mediów. Innym dowodem na nieprawdziwość zarzutu przewlekłości tego typu postępowań jest fakt, iż wobec nieodbierania przesyłki pocztowej organ dyscyplinarny
pierwszej instancji zmuszony był doręczyć p. Sławomirowi Siwemu orzeczenie dyscyplinarne organu pierwszej instancji w trybie art. 133 Kodeksu postępowania karnego.
Chcę zapewnić Pana Marszałka, iż w Służbie Celnej nie ma miejsca dla funkcjonariuszy notorycznie i z premedytacją łamiących obowiązujące w Rzeczypospolitej
Polskiej normy prawa. Zasada ta dotyczy zarówno zwykłych funkcjonariuszy, kierownictwa Służby Celnej jak i tych, którzy pełnią funkcje w związkach zawodowych lub są
ich członkami. Z tych względów, wobec Przewodniczącego ZZ Celnicy PL, który pomimo dwóch postępowań dyscyplinarnych nadal łamie przepisy ustawy o Służbie Celnej
dopuszczając się w środkach masowego przekazu pomawiania kierownictwa Służby
Celnej o „ułatwianie przemytu” czy poprzez wzywanie w trakcie EURO 2012 r. innych
funkcjonariuszy do podjęcia strajku, co narusza art. 124 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o Służbie Celnej, Dyrektor Izby Celnej w Opolu wszczął postępowanie o wydalenie ze służby na podstawie art. 105 pkt 9 ustawy o Służbie Celnej.
Odnosząc się do wątpliwości Senatora Przemysława Błaszczyka zapewniam Pana
Marszałka, iż relacje pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Służbie Celnej
a kierownictwem Służby są poprawne. W Służbie Celnej działa w chwili obecnej pięć
organizacji związkowych o charakterze ogólnopolskim, z których tylko jedna stawia
tak poważne zarzuty. Tymczasem kierownictwo Służby Celnej przykłada należytą
wagę do współpracy ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w Służbie
Celnej. Praktyka ta przekłada się na odbywane cyklicznie w Ministerstwie Finansów
spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, na których omawiane są najistotniejsze sprawy dotyczące Służby Celnej, w tym, kwestie kierunków jej rozwoju
oraz bieżące problemy nurtujące środowisko funkcjonariuszy celnych. We wszystkich
procesach legislacyjnych aktów prawnych wpływających na środowisko – jeśli gospodarzem tego procesu jest Minister Finansów – projekty takie są konsultowane na zasadach przewidzianych ustawą o związkach zawodowych ze wszystkimi organizacjami związkowymi. Wnioski z tych konsultacji brane są pod uwagę przy opracowywaniu
ostatecznych wersji projektów aktów prawnych.
Reasumując powyższe, chcę jeszcze raz podkreślić, iż w Służbie Celnej przestrzega
się wszelkich zasad współpracy ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe aktywnie uczestniczą w ciągłym procesie modernizacji i rozwoju Służby Celnej, a ich zdanie jest istotnym elementem dyskusji o przyszłości tej Służby. Nie zmienia to jednak
faktu, iż w przypadkach uporczywego łamania obowiązujących zasad organy Służby
Celnej będą działać bezwzględnie, wyjaśniając je i konsekwentnie piętnując naganne
zachowania za pomocą instrumentów dyscyplinarnych, a tam gdzie nie przynoszą one
efektu, pozbywając się funkcjonariuszy ze swoich szeregów.
Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, iż przedstawioną informację uzna Pan Marszałek
za wyczerpującą.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się obywatelka Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej z prośbą o wsparcie. Opisała ona ciężką sytuację
Polaków mieszkających w Naddniestrzu, którzy podczas II wojny światowej
zostali przesiedleni w te rejony, żaliła się na brak wsparcia ze strony rządu
polskiego. Według relacji naszej rodaczki nie ma jakichkolwiek przejawów
zainteresowania losami przesiedleńców, nie mówiąc już o wsparciu materialnym na cele związane z propagowaniem historii i kultury polskiej.
Zdając sobie sprawę, jak ważna jest tożsamość narodowa i troska
o utrzymanie więzi z Polakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju, powinniśmy dbać o ich los, wpierając jednocześnie rozwój kultury polskiej za granicą. Zaniepokojony słowami obywatelki oraz pełen szacunku
dla naszych przodków, biorąc pod rozwagę treść preambuły Konstytucji RP,
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak kształtuje się pomoc materialna oraz niematerialna przeznaczona
dla Polaków zamieszkujących tereny Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej?
2. Jakie inicjatywy podjął rząd polski w celu wspierania kultury polskiej
w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej


Odpowied
Warszawa, 24 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Czeleja (pismo nr BPS/043-16-610/12 z dnia 2 sierpnia br.), złożone podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu
26 lipca br., w sprawie pomocy dla Polaków zamieszkujących tereny Naddniestrzańskiej
Republiki Mołdawskiej, uprzejmie informuję.
Między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium
tzw. Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej (Naddniestrza) – separatystycznego
regionu, który oderwał się w wyniku zbrojnego konfliktu od Mołdawii. Chociaż region
ten ma pewne atrybuty państwa – własnego prezydenta, parlament, siły zbrojne i milicję, walutę, flagę, hymn i godło – nie jest uznawany przez społeczność międzynarodową. Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze
Mołdowy a Naddniestrzem, należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. Niedawna zmiana władzy
w Naddniestrzu rokuje nadzieje na zmianę opisanych relacji.
Życie polonijne w Naddniestrzu rzeczywiście rozwijało się wolniej, a ludność polskiego pochodzenia skupiała się wokół parafii rzymsko-katolickich, prowadzonych
przez księży Polaków, a także ośrodków nauczania języka polskiego. Na terytorium
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Naddniestrza zostały zarejestrowane 2 organizacje polonijne. Od 2002 roku w Rybnicy
działa pierwsza na terenie Naddniestrza organizacja polonijna – Społeczna Organizacja
Rybnicko-Polskie Stowarzyszenie „Polonia”. Organizacja przez długi czas nie przejawiała większej aktywności. Od 2011 roku, dzięki zaangażowaniu członkini związku,
Inny Wasilewej (absolwentki uczelni w Polsce), organizacja zaczyna rozszerzać działalność, a nawet podejmowane są próby wznowienia kursów języka polskiego.
W 2004 roku, w Tyraspolu, została oficjalnie zarejestrowana organizacja pod nazwą Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra”. Na początku działała głównie w miastach, dziś liczy 82 członków, funkcjonuje prężnie, wciąż poszerza swe szeregi o nowych członków i wzbogaca swoją działalność o nowe formy i inicjatywy. Własnymi
siłami zorganizowała kursy języka polskiego i utworzyła grupę wokalną.
Niewielkie skupisko polonijne istnieje we wsi Sloboda Raszków, w powiecie Kamienka. Jeszcze dwa lata temu, w rosyjskiej szkole odbywały się zajęcia z języka
polskiego, prowadzone przez księdza Polaka, ale wobec braku zgody polskich władz
oświatowych, zaprzestano ich kontynuacji.
Odnotowuje się także duże zainteresowanie uzyskaniem Karty Polaka. Kilkudziesięciu mieszkańców tych terenów posługuje się już dokumentem świadczącym o przynależności do narodu polskiego, uzyskując w naszej placówce dyplomatyczno-konsularnej bezpłatne, wielokrotne wizy do Polski oraz korzystając z innych należnych im
przywilejów.
Na terenie Naddniestrza, co kwartał wypłacane są świadczenia o charakterze specjalnym trzem kombatantom, co jest operacją dość problemową, z uwagi na utrudniony wjazd do Naddniestrza.
Pomimo komplikacji, Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie pozostaje w stałym kontakcie z Polonią mołdawską zamieszkującą Naddniestrze. Udzielana
jest pomoc materialna, merytoryczna przy organizacji różnego rodzaju projektów oraz
wsparcie w takim samym zakresie, jak w stosunku do całej Polonii mołdawskiej.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Bezpłatnej pomocy prawnej potrzebuje w Polsce niepokojąco liczna grupa
osób ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ofiary przemocy w rodzinie, które ze względu na brak dostępu do środków finansowych
nie są w stanie pokryć kosztów pomocy prawnej. Do grona osób korzystających z pomocy prawnej pro publico bono zaliczają się także ofiary dyskryminacji, rodziny ofiar i poszkodowanych w wypadkach czy też osoby, które
w nagły, dramatyczny sposób straciły majątek. Pomoc prawna potrzebna
jest również przy interpretacji niezrozumiałych przepisów i procedur.
Pomoc prawna z urzędu dla osób najuboższych jest w Polsce instytucją
nie w pełni spełniającą swoją rolę. O ile pomoc prawna przyznawana na
etapie sądowym jest bez trudu dostępna obywatelom spełniającym określone przesłanki, o tyle już nie można tego powiedzieć o pozasądowej pomocy prawnej. Nie istnieje w Polsce możliwość uzyskania bezpłatnej porady
prawnej na etapie przedprocesowym. Brak jest również (poza Rzecznikiem
Praw Obywatelskich) instytucji, które zapewniałyby najuboższym obywatelom bezpłatną informację o przysługujących im prawach i obowiązkach.
Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nie ma gwarantowanej przez państwo bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach pozasądowych.
Obywatele innych państw członkowskich mają zagwarantowane bezpłatne
prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej między innymi w formie porad i opinii prawnych, sporządzania pism i umów, a także reprezentowania w sporach na etapie pozasądowym.
Według przepisów wspólnotowych państwo powinno wspierać prospołeczne inicjatywy, na co wskazuje zalecenie nr R (93) Komitetu Ministrów
Rady Europy dla państw członkowskich z dnia 3 marca 1993 r. dotyczące
skutecznego dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości osób w sytuacji
wielkiego ubóstwa. W dokumencie tym zobowiązuje się państwa członkowskie do ułatwiania osobom w sytuacji wielkiego ubóstwa dostępu do prawa
poprzez popieranie służb świadczących tym osobom doradztwo prawne oraz
pokrywania kosztów doradztwa prawnego dla tych osób przez system pomocy prawnej.
Należy mieć na uwadze również fakt, iż według dyrektywy Rady
2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej państwa członkowskie mogą odstąpić od stosowania przepisów dotyczących opodatkowania VAT nieodpłatnego świadczenia
usług pod warunkiem, że takie odstępstwo nie będzie prowadzić do zakłócenia konkurencji. Należy podkreślić, iż wyłączenie z opodatkowania VAT jest
zgodne z prawem wspólnotowym, co zostało potwierdzone pozytywną opinią
Biura Analiz Sejmowych.
W związku z tym kieruję do Pana Ministra pytania:
Czy Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad utworzeniem
systemu przedprocesowej bezpłatnej pomocy prawnej? Jeśli tak, to na jakim
etapie znajdują się prace prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości mające na celu uregulowanie tej kwestii.
Jaki model przedprocesowej pomocy prawnej ma zamiar wprowadzić
Ministerstwo Sprawiedliwości?
W jakim terminie planowane jest wprowadzenie przedprocesowej pomocy prawnej do systemu?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej

16. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2012 r.

17


Odpowied
Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W związku z oświadczeniem pana senatora Grzegorza Czeleja, dotyczącym problematyki bezpłatnej pomocy prawnej, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym stanowi ważny czynnik
ochrony praw i interesów obywateli, szczególnie istotny dla osób najuboższych, które
z uwagi na swój status materialny nie są w stanie ponieść kosztów związanych z dostępem do profesjonalnie świadczonego poradnictwa prawnego.
Pomoc prawna na etapie przedsądowym rozumiana jest jako udzielanie fachowych
porad prawnych przez osoby o udokumentowanej wiedzy, cechujących się zindywidualizowanym charakterem i rzeczowością porady, nieobejmujących jednak reprezentowania osoby przed sądem.
Podkreśla się znaczenie edukacyjne takiego poradnictwa, które niezależnie od
ukierunkowania na udzielenie osobie, która korzysta z porady, wsparcia w konkretnej sprawie, ma również walor poszerzania jej świadomości prawnej, skutkujący ułatwieniem jej podejmowania trafnych, znajdujących oparcie w obowiązującym prawie,
decyzji w przyszłości.
Zapewnienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej ma istotne znaczenie dla
zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, którego istotny aspekt może stanowić niemożność wyegzekwowania przysługujących jednostce roszczeń lub uzyskania
ochrony gwarantowanej przez przepisy prawa.
Zawarte w oświadczeniu pana senatora stwierdzenie, iż „nie istnieje w Polsce możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej na etapie przedprocesowym” jako nazbyt
kategoryczne nie w pełni odpowiada rzeczywistej sytuacji. W chwili obecnej wiele podmiotów nieodpłatnie bowiem udziela, i to zarówno w ramach głównego przedmiotu
działalności, jak i dodatkowych rodzajów aktywności, pomocy prawnej.
W szczególności należy w tym zakresie wymienić:
– organizacje pozarządowe (m.in. sieci poradnicze skupione w Związku Biur Porad
Obywatelskich oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych);
– Biura Obsługi Interesantów w sądach, tworzone przy wsparciu finansowym ze
środków europejskich uzyskanych w ramach Programu Obywatelskiego Kapitał
Ludzki;
– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – poprzez portal „Codziennik Prawny”, listownie oraz bezpośrednio w Punktach Przyjęć Interesantów;
– Państwową Inspekcję Pracy – udzielającą porad z zakresu prawa pracy telefonicznie lub bezpośrednio w swoich oddziałach;
– Rzeczników Praw Konsumenta, działających w strukturach powiatowych, prowadzący bezpłatne poradnictwo konsumenckie;
– korporacje prawnicze, w szczególności adwokacka i radcowska (m.in. poprzez
dni bezpłatnych porad prawnych);
– a także – w niektórych wypadkach – związki zawodowe i parafie.
Wspomnieć należy również o nieodpłatnym poradnictwie świadczonym przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, realizujące w ten sposób zapisy ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), zgodnie
z którą do zadań powiatu należy m.in. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
w tym prawnego, a koncentrujące się na udzielaniu porad z zakresu zabezpieczenia
społecznego, ochrony praw lokatorów, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Pomimo szeregu podmiotów zajmujących się poradnictwem prawnym, od dłuższego okresu dostrzegana jest potrzeba wprowadzenia rozwiązań systemowych, gwaran-
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tujących niezamożnym obywatelom na terenie całego kraju i w sposób ciągły dostęp
do fachowej, nieodpłatnej porady prawnej o uniwersalnym zakresie.
Z tych przyczyn w ostatnich latach kilkakrotnie podejmowano inicjatywy legislacyjne, mające na celu wdrożenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej
ze środków publicznych.
Prace te, pomimo iż w dwóch wypadkach skutkowały skierowaniem opracowanych
przez Ministra Sprawiedliwości projektów ustaw do Sejmu (rządowy projekt ustawy
o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym, druk nr 3838 Sejmu IV kadencji, oraz autopoprawka do rządowego projektu
ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym, druk nr 29-A Sejmu V kadencji), zaś w jednym wypadku poddaniem
projektu pod obrady Rady Ministrów (projekt założeń do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych, rozpatrywany przez Radę
Ministrów w maju 2010 r.) do chwili obecnej nie zakończyły się wdrożeniem systemu
takiej pomocy.
Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się prace nad nową koncepcją systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, ograniczonej do etapu przedsądowego.
Założenia leżące u podstaw tych prac to:
– odstąpienie od powoływania specjalnej struktury administracyjno-urzędniczej
i oparcie systemu na aktywności podmiotów pozarządowych, w szczególności
organizacji społecznych, a także podmiotów i osób działających na rynku prawniczym;
– wdrożenie mechanizmów sprzyjających konkurencji na rynku usług prawniczych związanych ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzących
do podwyższenia jakości usług tego rodzaju;
– racjonalizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej
pomocy prawnej, skutkująca zmniejszeniem obciążenia budżetu państwa.
Podkreślenia wymaga okoliczność, iż zagadnienie kosztów funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, w sytuacji determinowanego możliwościami budżetowymi wymogu szczególnie racjonalnego wydatkowania funduszy publicznych, jest
jednym z najtrudniejszych do rozstrzygnięcia w toku prowadzonych w Ministerstwie
Sprawiedliwości prac, w istotnym zakresie wpływającym na kształt zarówno generalnych założeń, jak i szczegółowych rozwiązań dotyczących przyszłego systemu.
Prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad koncepcją systemu nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na końcowym etapie, poświęconym szacowaniu kosztów organizacji i funkcjonowania przyszłego systemu oraz ocenie możliwości
ich finansowania, choćby częściowego, ze środków należących do dyspozycji Ministra
Sprawiedliwości.
Z uwagi na złożony zakres analizowanych zagadnień, konieczność ciągłego konfrontowania rozważanych rozwiązań z uwarunkowaniami budżetowymi, jak również celowość poddania wypracowanych rozwiązań szerokim konsultacjom społecznym, w chwili obecnej nie jest możliwe przesądzenie daty zainicjowania działalności systemu.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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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 podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5–7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (jednolity tekst w DzU z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami),
które to zmiany polegałyby na rozszerzeniu zakresu obowiązkowego wyposażenia pojazdów silnikowych o alkomaty.
Wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierującego pojazdem silnikowym alkomatu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze, umożliwi
bowiem kierowcom sprawdzanie poziomu alkoholu przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu jazdy. Działania w opisanym zakresie przyczynią się do
zmniejszenia liczby pijanych kierowców na drogach, co z kolei zmniejszy
liczbę wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych.
Szeroko zakrojone badania wykazały, że w Polsce wiele osób, siadając
za kierownicę, znajduje się pod wpływem alkoholu, choć przekonane są, że
tego alkoholu w ich krwi już nie ma. Nie wiedząc, jak długo należy czekać,
by stężenie alkoholu spadło do dopuszczalnego poziomu, kierowcy, nieświadomi tego, że wciąż są pijani, siadają za kierownicę. Tymczasem nawet niewielka ilość alkoholu we krwi upośledza zdolność właściwej oceny sytuacji
na drodze i opóźnia reakcje motoryczne, co może grozić wypadkiem.
W ramach kampanii edukacyjnej „AlkoCasco – alkomat w każdym aucie”, prowadzonej przez agencję Hill & Knowlton dla marki Soplica, kierowcom na bramkach autostrady wielkopolskiej rozdano piętnaście tysięcy alkomatów i materiały edukacyjne. Kampania ta uświadomiła istnienie zjawiska
„nieświadomie pijanych kierowców” i udowodniła, że problem ten dotyczy
całego społeczeństwa, a nie jedynie jednostek. Wskazała jednocześnie rozwiązanie problemu, a rozwiązaniem tym jest właśnie upowszechnienie alkomatów jako jedynych wiarygodnych urządzeń pomiaru.
Równocześnie wskazuję, że analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone we Francji z inicjatywy prezydenta tego kraju. Od 1 lipca 2012 r.
obowiązkowe jest tam posiadanie alkomatu przez wszystkich kierujących
lądowym pojazdem silnikowym. Nieposiadanie alkomatu będzie tam karalne grzywną od 1 listopada 2012 r.
W tym stanie rzeczy wszelkie działania zamierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach są konieczne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan


Odpowied
Warszawa, 4 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 2 sierpnia 2012 r., nr BPS/043-16-612/12, przekazujące oświadczenie senatora Roberta Dowhana złożone podczas 16. posiedzenia
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Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie „działań zmierzających do wprowadzenia zmian w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5–7 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst w Dz.U. z 2005 r.,
Nr 108, poz. 908 ze zmianami), które to zmiany polegałyby na rozszerzeniu zakresu
obowiązkowego wyposażenia pojazdów silnikowych o alkomaty”, przedstawiam poniżej następujące stanowisko.
W roku 2010 Komisja Europejska przyjęła „Nowy program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011–2020” (dokument z dnia 20 lipca 2010 r., MEMO/10/343) – program mający na celu zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych.
Zawiera on szereg inicjatyw, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury oraz kształtowania
właściwej postawy u uczestników ruchu drogowego. W jednym z celów strategicznych
tego programu – „skuteczniejsze egzekwowanie przepisów” – obok środków pozwalających na zaostrzenie kontroli służących egzekwowaniu obowiązujących przepisów,
wskazano, m.in. na potrzebę podjęcia działań prewencyjnych, w postaci wprowadzenia obowiązku stosowania alkomatu z blokadą rozruchu silnika („alcolock”) w określonych grupach zawodowych lub w ramach programów rehabilitacyjnych po wykroczeniach związanych z nadużyciem alkoholu.
W dniu 20 lipca 2010 r. Komisja Europejska wydała „Komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów – W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu
drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020”
(KOM(2010) 389). Dokument ten, m.in. wskazuje na poprawę egzekwowania przepisów ruchu drogowego, jako jeden z podstawowych celów strategicznych. Komisja,
w ramach działań, które będą podejmowane w zakresie tego celu strategicznego, zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do „wypracowania wspólnej strategii na
rzecz egzekwowania przepisów ruchu drogowego”, takich jak: „wprowadzenie ograniczników prędkości w lekkich samochodach dostawczych oraz obowiązkowego wyposażania pojazdów w pewnych określonych przypadkach w blokady alkoholowe”.
Wobec wskazanego powyżej celu strategicznego na poziomie Unii Europejskiej,
stosowne wymagania, dotyczące wyposażania pojazdów w urządzenia „alcolock”, powinny zostać określone w przepisach unijnych, dotyczących homologacji pojazdów.
Aktualnie prace nad wprowadzeniem stosownych zmian prawa unijnego jeszcze nie
rozpoczęły się na poziomie Komisji Europejskiej. Dopiero przyjęcie stosownych regulacji na poziomie UE skutkować będzie powstaniem obowiązku wprowadzenia ich do
prawa krajowego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienia i podjęcie działań prawnych w zakresie sprawy dyskryminacji niespokrewnionych rodzin
zastępczych dzieci niepełnosprawnych dotyczącej przyznawania zasiłków
pielęgnacyjnych.
Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, które wymaga rehabilitacji
oraz ciągłej opieki, nieraz zmusza rodziców/opiekunów do rezygnacji z pracy
zawodowej. Rodzinom zastępczym spokrewnionym z takimi dziećmi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia na rzecz
opieki nad nimi oraz mają one opłacane składki ubezpieczeniowe. Rodzinom
zastępczym niespokrewnionym takie świadczenie nie przysługuje.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (art. 17 ust. 5 pkt 2)
świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki
została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.
Powyższe rozróżnienie nie znajduje żadnego uzasadnienia, a ponadto
zdaje się dyskryminować rodziny niespokrewnione, które z wyboru podejmują się opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi. Jako że sytuacja ta dotyka
dużej grupy osób, a pomoc im jest pilnie potrzebna, proszę Pana Ministra
o priorytetowe potraktowanie niniejszej sprawy.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb


Odpowied
Warszawa, 24 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 2 sierpnia 2012 r., znak:
BPS/043-16-613/12 dotyczące oświadczenia senatora Andrzeja Grzyba w sprawie
podjęcia działań prawnych w zakresie dyskryminowania niespokrewnionych rodzin
zastępczych dzieci niepełnosprawnych dotyczące przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych, uprzejmie informuję.
Uchwalona w dniu 28 listopada 2003 roku ustawa o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), która weszła w życie 1 maja 2004 roku, adresowana była głównie do rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Stąd świadczenie pielęgnacyjne
również do dnia 31 lipca 2008 roku adresowane było wyłącznie do jednego z rodziców
opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem.
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2008 r. sygn.
akt P 27/07 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 138, poz. 872), w którym Trybunał
Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze
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względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, rozszerzony został zakres osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego o osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, którymi są krewni
w linii prostej oraz rodzeństwo, zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Zmiana ta została
wprowadzona z dniem 2 stycznia 2009 roku na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 roku
Nr 223, poz. 1456).
Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit b ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki umieszczona jest w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej z dzieckiem. Stanowisko takie wynika z faktu, że rodziny zastępcze
objęte są wsparciem finansowym z budżetu państwa, dlatego też uznano, że nie jest
konieczne w tej sytuacji podwójne dofinansowywanie tych rodzin.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn.
zm.). W ustawie tej szczególną rolę w wychowaniu dzieci poza rodziną przypisano
rodzinom zastępczym. Przepisy ustawy w szczegółowy sposób uregulowały zasady
funkcjonowania takich rodzin. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, w tym zawodowe pełniące rolę pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne.
Rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe są tworzone przez osoby lub małżeństwa
niespokrewnione z dzieckiem. Rodziny te otrzymują na utrzymanie każdego dziecka
po 1000 zł miesięcznie (art. 80 ust. 1 ustawy). Jest to kwota wyższa niż otrzymywana przez rodziny zastępcze spokrewnione, które otrzymują kwotę 660 zł na dziecko.
Ponadto rodziny zastępcze, inne niż spokrewnione, mogą otrzymać od powiatu dodatkowe środki na dofinansowanie do wypoczynku dziecka, środki na pokrycie kosztów
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz na pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi (np. wypadek, śmierć w rodzinie itp.), na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego oraz z jego remontem.
Dodatkowo ustawa wprowadza m.in. formę rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, specjalizujących się w opiece i wychowaniu dzieci niepełnosprawnych.
Na utrzymanie dziecka niepełnosprawnego rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa otrzymuje miesięcznie dodatkową kwotę nie niższą niż 200 zł na każde dziecko
z orzeczoną niepełnosprawnością (art. 81 ustawy).
W świetle opisanych wyżej warunków funkcjonowania niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, w których mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, uzasadnione jest, że rodziny takie nie otrzymują świadczenia pielęgnacyjnego. Państwo
w inny sposób zabezpiecza zwiększone potrzeby dzieci niepełnosprawnych przebywających w pieczy zastępczej, dofinansowując je nie poprzez system świadczeń rodzinnych, ale przez wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
kwoty świadczeń. W systemie tym rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem
mają prawo do wyższych świadczeń niż rodziny zastępcze spokrewnione.
Zważywszy na skalę już dokonanych zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego oraz na trudną sytuację finansów publicznych nie planuje się poszerzenia
kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o rodziny zastępcze niespokrewnione.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Czesława Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowni Panowie Ministrowie!
W imieniu własnym, ale również w imieniu władz powiatu gorzowskiego
i pracowników będącego w likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, którzy oczekują na wypłatę zaległego wynagrodzenia, składam oświadczenie senatorskie w sprawie zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad
Odrą. Jednocześnie pragnę podkreślić, że podejmowane dotychczas działania nie przyniosły efektów i nie zatrzymały spirali rosnącego zadłużenia.
Uprzejmie proszę Pana Ministra o wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu,
który narasta i stanowi zagrożenie dla istnienia powiatu gorzowskiego.
Powiat gorzowski jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, który od 2007 r. jest
w stanie likwidacji. Likwidowany SPZOZ nie prowadzi działalności medycznej. Świadczenia medyczne na terytorium powiatu gorzowskiego zostały zabezpieczone przez nowo utworzony niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
prowadzony przez spółkę z udziałem powiatu gorzowskiego. Termin zakończenia likwidacji, po upływie którego zadłużenie SPZOZ zostanie przejęte
w całości przez powiat, został obecnie określony na dzień 31 grudnia 2017 r.
Zadłużenie likwidowanego SPZOZ wynosi około 100 milionów zł. Roczny
przyrost zadłużenia z tytułu odsetek ustawowych wynosi około 9 milionów zł. Powiat gorzowski nie został objęty planem B z uwagi na niemożność
sfinansowania spłaty wymaganej części zadłużenia ze środków własnych.
Roczny budżet powiatu gorzowskiego wynosi mniej niż połowę wysokości
zadłużenia (roczny poziom dochodów bieżących to 40 milionów zł, bieżąca
nadwyżka operacyjna jest bliska 0 zł, a dług likwidowanego SPZOZ to ponad
100 milionów zł plus rokroczny wzrost o blisko 9 milionów zł odsetek).
Nowy kształt programu oddłużeniowego przyjęty w ustawie o działalności leczniczej nie daje formalnych możliwości uzyskania jakiejkolwiek dotacji, pozostawiając takie jednostki jak powiat gorzowski poza systemem
oddłużeniowym służby zdrowia.
1. Jakie rozwiązanie przewiduje rząd w przypadkach takich jak przypadek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie
nad Odrą w likwidacji, który w obecnym stanie prawnym został całkowicie
pozbawiony możliwości skorzystania z programów oddłużeniowych?
2. Czy jednostki samorządu terytorialnego, które zrealizowały wersję
przekształcenia zgodnie z założeniami uchwały Rady Ministrów nr 58/2009
z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach
stabilizujących system ochrony zdrowia” (tak zwany plan B) poprzez zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie zgodnej z założeniami
planu B, ale nie osiągnęły wymaganych parametrów finansowych, a obecnie wskutek uchwalenia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (DzU Nr 112, poz. 654 ze zm.) przewidującej całkowicie odmienne
przesłanki skorzystania z programu oddłużeniowego nie mają faktycznej
możliwości dokonania przekształcenia zgodnego z nową koncepcją tego procesu przewidzianą w nowej ustawie, otrzymają wsparcie finansowe w ramach środków przewidzianych na oddłużenie służby zdrowia, na przykład
w ramach nowego programu oddłużeniowego, który objąłby tego rodzaju
przypadki?
3. W jaki sposób powiat gorzowski w momencie zakończenia likwidacji
może przejąć dług po SPZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji, w sytuacji
gdy nie posiada środków na pokrycie zobowiązań rzędu 109,5 miliona zł,
przy rocznych dochodach bieżących rzędu 40 milionów zł i przy bieżącej nadwyżce operacyjnej bliskiej 0 zł?
4. Czy możliwe jest przejęcie długów SPZOZ bezpośrednio przez Skarb
Państwa, w sytuacji gdy jednostka samorządu terytorialnego, jako organ
założycielski, nie ma środków na pokrycie zobowiązań?
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5. Czy w przypadku, gdy dług byłego SPZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji, instytucji publicznej, zawiera należność z tytułu zaległych wynagrodzeń za pracę wobec trzystu osiemdziesięciu dwóch byłych pracowników
SPZOZ, których wymagalność sięga roku 2007, istnieje możliwość skrócenia
likwidacji, aby zaspokoić te należności i czy Skarb Państwa ma zapewnione
środki na ten cel?
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rada Powiatu Gorzowskiego podjęła uchwałę o zakończeniu likwidacji byłego SPZOZ w roku 2017. Łatwo
policzyć, jak wysokie będzie zadłużenie byłego SPZOZ w roku 2017, gdy
roczny wzrost zadłużenia wynikający z odsetek wynosi około 9 milionów zł.
Szybkie rozwiązanie problemu byłego SPZOZ w Kostrzynie pozwoli na
zatrzymanie wzrostu zadłużenia i ograniczy niepotrzebne wydatki z publicznych pieniędzy.
Z poważaniem
Helena Hatka

Odpowied
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 10 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr BPS/043-16-614/12 oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Helenę Hatkę podczas
16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie spłaty zadłużenia po
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Działania mające na celu całkowite oddłużenie zakładów opieki zdrowotnej zostały
przeprowadzone wraz z systemową zmianą organizacji i finansowania ochrony zdrowia z systemu budżetowego w system budżetowo-ubezpieczeniowy. Z dniem 1 stycznia 1999 r. zakłady opieki zdrowotnej z jednostek budżetowych zostały przekształcone
w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające odrębną od Skarbu
Państwa osobowość prawną (zgodnie z art. 40 §1 Kodeksu cywilnego państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb
Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych).
W kolejnych latach na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78,
poz. 684, z późn. zm.) zakłady opieki zdrowotnej mogły ubiegać się o dotacje na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych.
Następnie w ramach wsparcia zmian organizacyjno-prawnych funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz w celu stworzenia warunków do rozwoju oraz wzrostu
konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia Rada Ministrów
Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr 58/2009 przyjęła na lata 2009–2011 Program
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wieloletni pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Program był skierowany do jednostek samorządu
terytorialnego, które przyjmą program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia oraz
spełnią szereg warunków określonych Programem. Programem objęte zostały także
jednostki samorządu terytorialnego, które w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do
dnia podjęcia Uchwały dokonały już procesu likwidacji samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (oraz przejęły ich zobowiązania).
Realizatorem Programu wieloletniego był minister właściwy do spraw zdrowia.
Przekazanie dotacji celowej następowało na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a właściwą jednostką samorządu terytorialnego,
spełniającą warunki uczestnictwa w Programie oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 712 ze zm.).
Program przewidywał, iż z dotacji celowej mogły być sfinansowane m.in. zobowiązania publicznoprawne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz zobowiązania cywilnoprawne wynikające 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. Łączne nakłady z budżetu państwa na sfinansowanie programu w całym okresie jego funkcjonowania wyniosły 755 mln zł.
Wygaśnięcie uchwały Nr 58/2009 Rady Ministrów ustanawiającej program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących
system ochrony zdrowia“ nie kończy rozpoczętego, w trakcie obowiązywania przemiotowej uchwały, procesu przekształceń.
Także w obowiązującej od dnia 1 lipca 2011 r. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) przewidziano mechanizmy wsparcia procesu przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w postaci umorzeń, określonych w niniejszej ustawie zobowiązań publicznoprawnych oraz w formie dotacji celowych na spłatę niektórych zobowiązań przejętych
przez organ założycielski od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Przedmiotowe wsparcie dotyczy tych podmiotów tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które dokonają ich przekształcenia w spółkę kapitałową
na zasadach określonych w art. 69–82 ustawy o działalności leczniczej.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej na wsparcie procesu przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe w budżecie
państwa łącznie przeznacza się kwotę 1.400 mln zł. W ustawie budżetowej na rok
2012 w rezerwie celowej zaplanowana została na wsparcie przedmiotowych działań
kwota 400 mln zł. Bieżąca polityka Rządu w zakresie organizacji systemu ochrony
zdrowia, jak i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą skierowana jest do podmiotów decydujących się na dokonanie procesu przekształcenia
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.
Z uwagi na początkowy etap realizacji ustawy o działalności leczniczej, w ocenie
resortu finansów, brak jest podstaw do podejmowania działań w kierunku zmiany tej
ustawy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.08.23
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senator Pani Heleny Hatki, przekazane przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r. znak: BPS/043-16-615/12, w sprawie zadłużenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą,
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Aktualnie nie są planowane zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), uwzględniające możliwość objęcia wsparciem finansowym również takich stanów prawnych jak na przykładzie sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
w likwidacji. W tym miejscu należy nadmienić, że w dniu 30 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742). W ustawie tej dodatkowo wprowadzono zapis umożliwiający uzyskanie dotacji z budżetu państwa w wysokości spłaconych przez
podmioty tworzące kredytów przekształcanych 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. Zatem jednostki samorządu terytorialnego,
które „przekształciły” samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na zasadach
określonych w Programie wieloletnim „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego
w działaniach stabilizujących system opieki zdrowotnej”, nie mogą korzystać z dotacji przewidzianej na wsparcie przekształceń w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.
Natomiast odnosząc się do pytania dotyczącego w jaki sposób powiat gorzowski
w momencie zakończenia likwidacji może przejąć dług Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji, w sytuacji gdy nie
posiada środków na pokrycie zobowiązań, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 16
ust. 2 Konstytucji RP, samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Poza tym uprzejmie informuję, że istnieje możliwość skrócenia okresu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
w likwidacji poprzez podjęcie przez Radę Powiatu Gorzowskiego stosownej uchwały
w tym zakresie.
Ponadto w kwestii zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, należy zwrócić uwagę, że ww. problem jest zjawiskiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem posiadanymi zasobami oraz nieumiejętnie prowadzoną gospodarką finansową. Należy bowiem wskazać, iż samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, będące w Polsce dominującą formą prawną usługodawców systemu opieki zdrowotnej, są traktowane jako jednostki samodzielnie gospodarujące. W związku
z powyższym, w przypadku niekorzystnej sytuacji finansowej, zasadnym jest podjęcie przez kierownika tego podmiotu leczniczego, który odpowiada za zarządzanie
tym zakładem, niezbędnych działań mających na celu optymalizację i racjonalizację
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ponoszonych kosztów. Albowiem dążenie do obniżania i redukcji kosztów jest najważniejszym narzędziem poprawy efektywności finansowej każdej jednostki. Warto w tym
miejscu podkreślić, iż podmioty lecznicze nie są powołane w celu generowania zysku
i nie jest to ich cel strategiczny, niemniej jednak zasadnym jest ich dążenie do uzyskiwania dodatniego wyniku finansowego. W tym kontekście przypomnienia wymaga
fakt, że istnieje znacząca liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ponad 68%), które nie generują strat finansowych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W moim oświadczeniu z dnia 6 lipca 2012 r. zwracałem uwagę na wysiłek, jaki wkładają dyrekcja i pracownicy Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w utrzymanie tej jakże ważnej dla regionu placówki medycznej. Ostatnio dotarła do mnie informacja, że tak ważny projekt
jak rozbudowa, modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny szpitalnego
oddziału ratunkowego nie będzie realizowany ze względu na oszczędności. Także szpitale powiatowe w moim okręgu nie mogą z powodu braku
środków realizować ważnych inwestycji. Przyczyną oszczędności jest bardzo okrojony budżet mazowieckiego oddziału NFZ, który w przyszłym roku
będzie mniejszy o 201 milionów zł. W związku z takimi cięciami dochodzi
do kuriozalnych sytuacji: po zapłaceniu janosikowego zostaje na Mazowszu
152 zł na każdego pacjenta, podczas gdy średnia krajowa to 180 zł.
Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy rozważa Pan zmianę algorytmu, na podstawie którego wyliczane są środki na opiekę zdrowotną.
Chcę dodać, że od 2009 r. Mazowsze otrzymuje coraz mniejsze kwoty na
ochronę zdrowia.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.08.31
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Jana Marii Jackowskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r.,
w sprawie „zmiany algorytmu podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia”, przesłanym przy piśmie
Marszalka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 sierpnia 2012 r. (znak: BPS/043-16-616/12) do Prezesa Rady Ministrów, a następnie przekazanym do Ministerstwa
Zdrowia przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Wojciecha
Nowickiego, z dnia 7 sierpnia 2012 r. (znak: DSPA-4813-622-(l)/12), z upoważnienia
Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
W roku 2012 Minister Zdrowia kilkakrotnie przedstawiał swoje stanowisko odnośnie do kwestii algorytmu podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy
oddziały wojewódzkie NFZ, w tym dwukrotnie pisma w tej sprawie były kierowane do
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kopie tych pism* przekazuję w załączeniu.
Pragnę ponadto dodatkowo wyjaśnić kwestię wysokości środków zaplanowanych
dla Mazowieckiego OW NFZ na 2012 i 2013 r.
W pierwotnym planie finansowym Mazowieckiego OW NFZ na 2013 r. zaplanowano
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej środki w wysokości 8.788.251 tys. zł.
Natomiast w pierwotnym planie finansowym Mazowieckiego OW NFZ na 2012 r. za*

Załączniki do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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planowano na ten cel 8.493.462 tys. zł. Oznacza to, że porównując plany porównywalne na 2012 i 2013 r. mamy wzrost środków o 294.789 tys. zł, tj. o 3,47%.
Podobny sposób porównywania wysokości środków obowiązuje w przypadku stosowania art. 118 ust. 4 ustawy 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.). Podnoszony w ostatnim czasie zarzut zmniejszenia środków finansowych
na 2013 r. wynika z faktu porównywania pierwotnego planu finansowego na 2013 r.
z obowiązującym obecnie planem finansowym na 2012 r. Natomiast obowiązujący
obecnie plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na 2012 r. różni się
od pierwotnego planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ na 2012 r., gdyż doszło
do zmiany tego planu w związku z przekazaniem przez Prezesa NFZ, poza algorytmem, środków odpowiadających funduszowi zapasowemu NFZ w wysokości ponad
0,5 mld zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie można zupełnie wykluczyć możliwości zwiększenia środków Mazowieckiego OW NFZ w trakcie obowiązywania planu
finansowego na 2013 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Do mojego biura zwracają się mieszkańcy Ciechanowa zaniepokojeni sytuacją, jaka ma miejsce w związku z modernizacją trasy kolejowej Warszawa – Gdynia w obrębie miasta.
Zgodnie z założeniem projektu w ciągu ulicy Mleczarskiej ma powstać
wiadukt drogowy nad torami magistrali. Niestety, od dłuższego czasu, tj. od
około dwóch miesięcy, roboty związane z budową wiaduktu są wstrzymane.
Główny wykonawca – Mostostal Białystok nie wykonuje żadnych prac na
tym odcinku. Wiadukt jest inwestycją PKP PLK wspieraną środkami unijnymi. Termin realizacji tej inwestycji jest ściśle określony (I kwartał 2013 roku)
i zachodzi obawa, że nie zostanie dotrzymany. Ta przeprawa drogowa stanowić ma też integralną całość z budowaną aktualnie pętlą miejską miasta
Ciechanowa.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 23 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku ze skierowanym do Pana Sławomira Nowaka Ministra Transportu.
Budownictwa i Gospodarki Morskiej oświadczeniem senatora Jana Marii Jackowskiego, złożonym na 16. posiedzeniu Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 roku, w sprawie budowy wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Mleczarskiej w Ciechanowie w związku z modernizacją linii kolejowej E 65 Warszawa – Gdynia, przedkładam poniższą informację.
Na podstawie informacji pozyskanych od PKP Polskich Linii Kolejowych SA –
głównego zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż budowa wiaduktu drogowego
w ciągu ulicy Mleczarskiej w Ciechanowie realizowana jest w ramach kontraktu 2F
dotyczącego modernizacji linii E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w obszarze LCS
Ciechanów.
Generalnym Wykonawcą tej inwestycji jest firma Mostostal Białystok Sp. z o.o.
Zgodnie z zawartą umową, której zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych dla
budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów obejmujących drogę równoległą w km 92,839: wiadukt drogowy w km 94,006: wiadukt drogowy w km 95,429: wiadukt drogowy w km 108.445: wiadukt kolejowy w km 109.984,
roboty budowlane powinny się zakończyć do dnia 7 marca 2013 roku.
Niestety Generalny Wykonawca nie wywiązuje się z powierzonego zadania.
Zaawansowanie robót wynosi jedynie około 6% w stosunku do wartości całości robót.
Pomimo licznych wezwań ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych SA do zmiany zaist-
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niałej sytuacji, brak jest jakichkolwiek działań Wykonawcy w celu nadrobienia opóźnień i zaległości powstałych na kontrakcie. Jak wyjaśnia Członek Zarządu Dyrektor
ds. Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA, przyczyną takiej sytuacji jest brak
płynności finansowej Wykonawcy, brak potencjału kadrowego i zaplecza technicznego
jak również zła koordynacja robót.
Przy tak złej sytuacji ekonomicznej i kadrowej oraz ze względu na zachowanie reżimów technologicznych, nie ma jakiejkolwiek możliwości zrealizowania ww. kontraktu
przez dotychczasowego Wykonawcę – firmę Mostostal Białystok Sp. z o.o.
W związku z tym, Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych SA podjął decyzję o odstąpieniu od umowy, w zakres której wchodzi budowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy
Mleczarskiej w Ciechanowie.
W najbliższym czasie, w celu dokończenia przedmiotowej inwestycji, zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy dla powyższego kontraktu.
Biorąc pod uwagę powyższe, 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 Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze przywrócenie
polityki wsparcia rodzin z dziećmi na co najmniej takim poziomie, jaki zastał
Pan w 2007 r.
Z raportów GUS, Centrum Adama Smitha oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych wynika, że wsparcie państwa dla rodzin wychowujących
dzieci radykalnie zmniejszyło się w ciągu ostatnich pięciu lat, jeśli weźmie
się pod uwagę minimalne wynagrodzenie, ogólną inflację czy rosnące koszty
utrzymania dziecka.
Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2007 r. wynosiło 936 zł, a w 2013 r. ma ono wynosić 1600 zł (obecnie 1500 zł), czyli że
mamy do czynienia ze wzrostem o ponad 70%.
Po to, by zachować poziom wsparcia z 2007 r., kryterium dochodowe
uprawniające do świadczeń rodzinnych powinno wynosić ponad 856 zł
(obecnie nadal wynosi 504 zł), dodatek dla rodzin wielodzietnych powinien
wynosić ponad 136 zł (obecnie nadal wynosi 80 zł), a ulga prorodzinna powinna wynosić ponad 1946 zł na każde dziecko (obecnie jest to 1112 zł,
podczas gdy pięć lat temu uchwalono kwotę 1145 zł i nastąpił siedemdziesięcioprocentowy wzrost pensji minimalnej).
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 28.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na pismo z dnia 2 sierpnia
2012 r., znak: BPS/043-16-616/12, dotyczące oświadczenia senatorskiego senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie wsparcia rodzin z dziećmi, uprzejmie wyjaśniam.
Zarówno kwoty poszczególnych świadczeń rodzinnych, jak i kryteriów dochodowych do nich uprawniających ustalane są w odniesieniu do kosztów utrzymania,
a więc kategorii wydatkowej, a nie w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia za
pracę, w tym minimalnego wynagrodzenia, jak sugeruje w swym oświadczeniu Pan
senator J. M. Jackowski.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) kwoty świadczeń rodzinnych i kryterium dochodowego podlegają okresowej weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badania progu wsparcia dochodowego rodzin (WDR), przeprowadzonego przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Polegają one na określeniu zawartości i wycenie koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, zweryfikowanego w oparciu o rzeczywiste
koszty utrzymania ponoszone przez rodziny, ustalone na podstawie wyników badań
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budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
Dotychczas weryfikacja była przeprowadzana w 2006 r., 2009 r. i aktualnie przypada
na 2012 r.
W dniu 16 maja 2012 r. Rada Ministrów przyjęła i zaproponowała podwyższenie od
1 listopada 2012 r. kwot zasiłków rodzinnych, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do wartości odpowiadającej 40% kwoty koszyka żywnościowego
dla danej grupy wiekowej ustalonej w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin,
tj. miesięcznie do 77 zł na dziecko w wieku 0–5 lat (obecnie 68 zł), 106 zł na dziecko
w wieku 6–18 lat (obecnie 91 zł), 115 zł na dziecko w wieku 19–23 lata (obecnie 98 zł).
Równocześnie Rada Ministrów zaproponowała dwuetapowe podnoszenie kwot
kryterium dochodowego uprawniających do świadczeń rodzinnych, tj. od 1 listopada 2012 r. z 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł na osobę w rodzinie, w której jest
dziecko niepełnosprawne, do odpowiednio: 539 zł i 623 zł oraz od 1 listopada 2014 r.
docelowo do wysokości 574 zł na osobę w rodzinie i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Obowiązujące od 1 listopada 2012 r. ww. kwoty kryteriów
dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty świadczeń rodzinnych zostały ogłoszone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz.U. z 2012 r., poz. 959).
W 2012 r. – w związku z podwyższeniem od dnia l listopada 2012 r. zasiłków
rodzinnych oraz w pierwszym etapie kryteriów dochodowych – wydatki na świadczenia rodzinne oszacowane przez Ministerstwo Finansów wzrosną o ok. 154 mln zł,
a w 2013 r. o ok. 907 mln zł. Natomiast w 2014 r. – w związku z drugim etapem podwyższenia kryteriów dochodowych od 1 listopada 2014 r. – wydatki na świadczenia
rodzinne wzrosną o ok. 923 mln zł.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Czesława Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku z katastrofalną sytuacją polskich instytucji za granicą zwracam się z prośbą o informację, jakie działania Pan podjął, aby nie zostały
zlikwidowane polskie instytucje.
Przeniesienie funduszu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
z Senatu RP do MSZ doprowadziło do sytuacji, że do dzisiaj żaden tytuł prasowy ani żadna redakcja radiowa czy telewizyjna dla Polaków z Ukrainy,
Litwy, Białorusi, Łotwy, Mołdawii nie otrzymały z budżetu państwa środków
na swoją działalność.
W analogicznym okresie w roku ubiegłym polskie media na Wschodzie
rozliczały już dotacje otrzymane i wydane na pierwsze półrocze! Tymczasem
w tym roku MSZ nie podpisał nawet umowy z Fundacją „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, przez którą w 95% finansowane są wspomniane inicjatywy.
W ubiegłym roku fundacja finansowała około pięćdziesięciu tytułów prasowych, redakcji radiowych i telewizyjnych, a w tym roku jeszcze żadna z nich
nie uzyskała nawet informacji, kiedy i w jakim wymiarze otrzyma należne
wsparcie finansowe na swoją działalność.
Ze środowisk polskich na Wschodzie płyną alarmujące informacje o tragicznej sytuacji finansowej mediów, stojących na granicy zagłady. Wiele
pozbawionych pomocy tytułów już zaprzestało działalności – są to „Dziennik Kijowski”, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie”, „Nasza
Droga” ze Lwowa, „Mozaika Berdyczowska”, „Gazeta Polska” z Żytomierza,
„Wołanie z Wołynia”, „Lwowskie Spotkania”, „Polacy Donbasu” z Doniecka.
Zawiesiły działalność „Monitor Wołyński” z Łucka, „Jutrzenka” z Mołdawii,
„Głos Nauczyciela” z Drohobycza, „Polak na Łotwie”, audycje radiowe „Polska Fala” z Mołdawii, audycja polska w Radio TREK w Równem, audycje
polskie w Żytomierzu i Berdyczowie, „Polskofalówka” z Dyneburga na Łotwie, „Głos Donbasu” z Doniecka, redakcje telewizyjne w Żytomierzu, Łucku,
Doniecku oraz na Łotwie – „Na falach Daugawy” i „Akcenty Polskie”. Zagrożona jest kontynuacja działalności dwutygodnika „Kurier Galicyjski” ze Stanisławowa, „Radia znad Wilii” i „Kuriera Wileńskiego”, będącego jedynym
polskim dziennikiem na Wschodzie.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 5 września 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw
Zagranicznych, na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (pismo nr BPS/043-16-616/12 z dnia 2 sierpnia br.) złożone podczas 16. posiedzenia
Senatu RP w dniu 26 lipca br., uprzejmie informuję.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w pełni świadome znaczenia i roli mediów
polonijnych w utrzymaniu łączności kulturowej, językowej i duchowej naszych rodaków z ojczyzną. Znajduje to swój wyraz w ciągłym wspieraniu przez rząd i resort spraw
zagranicznych tej sfery współpracy z organizacjami polonijnymi.
W dniu 8 marca br. MSZ ogłosił konkurs, mający na celu wyłonienie najlepszych
projektodawców, którzy zrealizują programy i projekty zgodne z celami, założeniami
i priorytetami Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na 2012 r. W ramach ww. konkursu, dofinansowanie uzyskały również organizacje realizujące programy i projekty związane ze wsparciem polskich mediów na Wschodzie (Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja „Wolność i Demokracja”, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, a także Wschodnia Fundacja Kultury AKCENT). Przywołana
w oświadczeniu Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” otrzymała środki na realizację programu związanego ze wspieraniem polskich mediów na Wschodzie w dniu
1 sierpnia br. Dalsza dystrybucja środków finansowych do organizacji polonijnych
realizowana jest przez wyłonione w konkursie podmioty, zgodnie z założeniami oraz
harmonogramami przedstawionymi w złożonych wnioskach projektowych. W gestii
ww. podmiotów leży również przekazanie beneficjentom końcowym informacji na temat przewidzianego finansowania ich projektów.
Poza udzieleniem dotacji podmiotom wyłonionym w ramach ww. konkursu, MSZ
przekazał również środki do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu wsparcia działalności polskich mediów
na Wschodzie.
W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję wykaz projektów dotyczących
wsparcia polskich mediów na Wschodzie, finansowanych ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w 2012 r. Zestawienie obejmuje zarówno projekty realizowane
przez zarejestrowane na terytorium RP organizacje pozarządowe wyłonione w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, jak również projekty prowadzone przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne.
Z wyrazami szacunku
Podsekretarz Stanu
w z. Janusz Cisek
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Redakcja Kuriera Galicyjskiego –dofinansowanie kosztów utrzymania struktury

Magazyn Wileński - Koszty administracyjne
utrzymania założonej księgarni i czytelni w
domu Polskim w Wilnie: koszty opłat
eksploatacyjnych (opłata czynszu i usług)
Polska Macierz Szkolna na Litwie - rozwój i
administracja portalu szkół polskich na
Litwie: polskieszkolynalitwie.org
Ukraina

Litwa

Litwa

Litwa

Lwów

Wilno

Wilno

"Polska - niech nas usłyszą"

"Polska - niech nas usłyszą"

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska
Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Rzeczpospolita
Obywatelska – Impuls na
Wschód

Fundacja Pomoc
Polakom na
Wschodzie

"Polska - niech nas usłyszą"

25 000

50 000

6 000

50 000

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Magazyn Wileński -dofinansowanie
kosztów wydawniczych miesięcznika
Wilno

247 550

4

Wspieranie niezależnych
mediów dla Polaków na
Fundacja Wolność
Białorusi i Ukrainie oraz w
i demokracja
innych krajach
zamieszkiwania Polonii

Portal informacyjno-publicystyczny
Polaków na Wschodzie Kresy24.pl Wschodnia Gazeta Codzienna

Białoruś

3

272 506

Kwota
wnioskowana
(w zł)

Wspieranie niezależnych
mediów dla Polaków na
Fundacja Wolność
Białorusi i Ukrainie oraz w
i demokracja
innych krajach
zamieszkiwania Polonii

Audycja Radio znad Niemna i magazyn
telewizyjny Nad Niemnem w FM Radio
Racja i TV Biełsat

Grodno

Nazwa programu

661 040

Białoruś

Głos znad Niemna i Magazyn Polski wydanie czasopism polskich

2

Wschodnia
Fundacja Kultury
AKCENT

Organizacja
wnioskująca w
konkursie

Wspieranie niezależnych
mediów dla Polaków na
Fundacja Wolność
Białorusi i Ukrainie oraz w
i demokracja
innych krajach
zamieszkiwania Polonii

Miasto

60 000

Kwartalnik "Akcent"

różne
kraje
świata

Kraj
Twórcy za granicą - polskie
rodowody, polskie znaki
zapytania

Tytuł czasopisma / audycji

1

Lp.

PROJEKTY MEDIALNE POLSKICH PODMIOTÓW POZARZĄDOWYCH
W RAMACH POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO "WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ"

25 000

50 000

6 000

40 000

247 550

272 506

661 040

60 000

Kwota
przyznana
(w zł)

0

0

0

10 000

0

0

0

0

Różnica
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Białoruś
Białoruś
Białoruś

Gazeta Słowo Życia

Magazyn Słowo Ojczyste

Katolicki portal Diecezji Grodzieńskiej "GRODNENIS.BY"

dofinansowanie działalności portalu
wilnoteka.lt

16

17

18

19

Litwa

Białoruś

Ukraina

Rosja

Mołdawia

Ukraina

Litwa

Litwa

różne
kraje
świata

Kwartalnik Echa Polesia

Prowadzenie Polonijnego Banku Danych i
strony internetowej "Świat Polonii"
http://www.polonia-polska.pl - zasięg: cały
świat
Kurier Wileński -dofinansowanie druku i
zakupu papieru, przygotowanie materiałów
do druku
kwartalnik Znad Wilii -dofinansowanie
druku i zakupu papieru, przygotowanie
materiałów do druku
dwutygodnik Kurier Galicyjski dofinansowanie druku i zakupu papieru,
przygotowanie materiałów do druku
miesięcznik Jutrzenka dofinansowanie
druku i zakupu papieru, przygotowanie
materiałów do druku
miesięcznik Gazeta Petersburska dofinansowanie druku i zakupu papieru,
przygotowanie materiałów do druku
dwutygodnik Dziennik Kijowski dofinansowanie druku i zakupu papieru,
przygotowanie materiałów do druku

15

14

13

12

11

10

9

8
Fundacja Pomoc
Polakom na
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Wilno
Polakom na
Wschodzie
Stanisławowski Fundacja Pomoc
IwanoPolakom na
Frankowski
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Bielce
Polakom na
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Sankt
Polakom na
Petersburg
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Kijów
Polakom na
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Brześć
Polakom na
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Grodno
Polakom na
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Grodno
Polakom na
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Grodno
Polakom na
Wschodzie
Fundacja Pomoc
Wilno
Polakom na
Wschodzie
Wilno

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

"Polska - niech nas usłyszą"

183 060

12 000

171 400

60 800

105 400

35 000

70 000

50 000

360 000

50 000

749 760

150 000

139 980

8 060

64 400

44 500

80 600

35 000

55 000

25 000

270 000

35 000

450 000

150 000

43 080

3 940

107 000

16 300

24 800

0

15 000

25 000

90 000

15 000

299 760

0
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21

Mołdawia

Ukraina

Ukraina

audycja Polska Fala -dofinansowanie
kosztów emisji i przygotowanie materiałów
do emisji audycji

audycja Radia Lwów -dofinansowanie
emisji i przygotowanie materiałów do emisji
audycji

audycja Na polskiej fali - dofinansowanie
emisji i przygotowania materiałów do emisji
audycji

25

26

Łotwa

Litwa

Litwa

Ukraina

24

23

22

audycje Rozgłośni Radiowej Znad Wilii

20

dofinansowanie kosztów emisji i
przygotowania materiałów do cyklu TV
Album Wileńskie (w tym wydania specjalne)
- Zrzeszenie Polski Ośrodek Informacji w
Wilnie "Inforum"
audycja radiowa Polskofalówka dofinansowanie kosztów emisji i
przygotowanie materiałów do emisji
audycji

dofinansowaie utrzymania internetowego
portalu informacyjnego Kuriera
Galicyjskiego, obsługiwanego przez 2
redakcje (Lwów, Iwano-Frankowsk)
Polska włącz się !

Fundacja Pomoc
Polakom na
Wschodzie

Fundacja Pomoc
Polakom na
Wschodzie

Stanisławowski Fundacja Pomoc
IwanoPolakom na
Frankowski
Wschodzie

Lwów

Fundacja Pomoc
Polakom na
Wschodzie

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Polska włącz się !

Fundacja Pomoc
Polakom na
Wschodzie

Dyneburg
Daugavpils

Bielce

Polska włącz się !

Fundacja Pomoc
Polakom na
Wschodzie

Wilno

Wilno

Polska włącz się !

Stanisławowski Fundacja Pomoc
IwanoPolakom na
Frankowski
Wschodzie

RAZEM:

4 659 270

41 600

55 000

50 000

239 400

244 000

633 394

26 360

6 552

0

25 040

99 330

94 036

244 436

6 400

3 533 596 1 125 674

35 048

55 000

24 960

140 070

149 964

388 958

19 960
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Magazyn kulturalny o życiu Polonii na południu Kazachstanu

Wsparcie działalności polonijnego kwartalnika "Głos Polski"

Finasowanie miesięcznika polonijnego "Głos znad Pregoły"

"TV POLwowsku" - telewizja internetowa i sekretariat medialny

Wkładka polsko-ukraińska w "Gazecie Wołyńskiej"

1.

2.

3.

4.

5.
Ukraina

Ukraina

Rosja

Kazachstan

Kazachstan

Państwo

Łuck

Lwów
RAZEM:

Kaliningrad

Astana

Ałmaty

Placówka wnioskująca

15 500 EURO

3 000

2 700

4 500

1 800

3 500

(w EURO)

Kwota przyznana

Tytuł czasopisma / audycji

Polski suplement do ukraińskiego
dziennika "Zorza Południa"

Miesięcznik "Polonia Charkowa"

Miesięcznik "Polacy Donbasu"

Audycja "Polska Fala Donbasu"

Program TV "Polacy Donbasu"

Audycja „Polskie Radio Mariupola”
Dwumiesięcznik polonijny „Źródło”

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Dofinansowanie druku, papieru i przygotowania
materiałów do druku zakup sprzętu fotograficznego dla
zespołu redakcyjnego
Dofinansowanie druku i zakupu papieru, przygotowanie
materiałów do druku", koszty redakcyjne
Dofinansowanie druku i zakupu papieru, przygotowanie
materiałów do druku, koszty redakcyjne
Dofinansowanie emisji i przygotowanie materiałów do
emisji, koszty redakcyjne
Dofinansowanie emisji i przygotowanie materiałów do
emisji
koszty redakcyjne
Dofinansowanie tworzenia i emisji
Dofinansowanie wydania

Przedmiot dofinansowania

Charków
Charków

Charków

Charków

Charków

Charków

Charków

Placówka wnioskująca

300
2 000

4 500

7 500

6 500

6 500

5 000

(w EURO)

Kwota przyznana

PROJEKTY ODRZUCONE PRZEZ FUNDACJĘ POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE I STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA,
KTÓRE SĄ, BĄDŹ BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI

Tytuł czasopisma / audycji

Lp.

PROJEKTY WŁASNE ZŁOŻONE PRZEZ PLACÓWKI
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Strona internetowa organizacji

„Wieści Polonijne”
"Dziennik Kijowski"
Miesięcznik "Krynica"
Kwartalnik "Wolni z Wolnymi"
Katolicki program radiowy "Radio
Lwów"
Gazeta Polska Bukowiny
Dodatek "Polak Mały" do Kuriera
Galicyjskiego
Spotkania lwowskie
"Monitor Wołyński"
"Wołanie z Wołynia"
Program radiowy "Weekend z Polską"
„Magazyn Wileński”
Studencki Klub Polski w Żytomierzu
Strona internetowa
Polskie radio "Berdyczów"
Żytomierski Związek Polaków
strona internetowa
Tęcza Żytomierszczyzny
„Uczymy się polskiego”
„Polacy Żytomierszczyzny”
Portal Wizyt.net
Mozaika Berdyczowska

9.

10.
11.
12.
13.
14.

25.
26.
27.
28.
29.

23.
24.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

15.
16.

Strona internetowa organizacji

8.

Winnica
Winnica
Winnica
Winnica
Winnica
RAZEM:

Winnica

Dofinansowanie prowadzenia
Dofinansowanie wydania
Audycja telewizyjna
Audycja telewizyjna
Strona internetowa
Zakup papieru

Winnica

Winnica

Dofinansowanie prowadzenia
Dofinansowanie audycji

Lwów
Łuck
Łuck
Łuck
Wilno

Lwów

Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie audycji
Dofinansowanie wydatków na papier i poligrafię

Lwów

Lwów

Charków
Kijów
Kijów
Lwów

Charków

Charków

Dofinansowanie wydania

Dofinansowanie audycji

Dofinansowanie utrzymania strony internetowej –
Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo
„Odrodzenie”
Dofinansowanie utrzymania strony internetowej –
Miesięcznik „Polonia Charkowa”
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania

3 300
3 000
5 000
2 000
5 000
149 400,00 EUR

250

4 500

250

8 000
14 000
7 000
14 000
12 000

6 500

3 200

5 500

1 300
9 000(2 proj.)
6 000
6 000

500

800
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku ze spotkaniem Pana Premiera z premierem Republiki Litwy
Andriusem Kubiliusem w Warszawie 18 lipca 2012 r. zwracam się z prośbą
o informację, jakie działania Pan podjął w związku z łamaniem praw mniejszości narodowej polskiej na Litwie.
Dyskryminacyjne założenia ustawy o oświacie Ministerstwa Oświaty
i Nauki Litwy, a przede wszystkim zapisu ujednolicającego egzamin maturalny z języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych i szkołach
litewskich, prowadzą do stopniowej likwidacji polskich szkół.
Szczególnie bulwersujące są najnowsze manipulacje z ustalaniem granic okręgów wyborczych przed wyznaczonymi na 14 października wyborami parlamentarnymi. Litewska Główna Komisja Wyborcza (GKW) właśnie
dokonała niekorzystnej korekty granic okręgów wyborczych, które jeszcze
bardziej ograniczają prawa mniejszości narodowych na Litwie i są sprzeczne
z europejskim prawem. Rejony wileński (61% stanowią Polacy) i solecznicki
(79% Polaków) zostały podzielone na pięć części, z których trzy zostały dołączone do sąsiednich rejonów zamieszkałych w większości przez ludność
litewską. Przed kilkoma dniami GKW „oderwała” kolejne dwie dzielnice z rejonu wileńskiego i dołączyła je do malackiego (6% Polaków).
Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski zwraca uwagę na niemożliwość prowadzenia kampanii w języku ojczystym, gdyż,
zgodnie z obowiązującym prawem, jedynym językiem używanym podczas
wyborów jest język litewski, a za stosowanie innych języków grożą wysokie
grzywny.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 4 września 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw
Zagranicznych, na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (pismo nr BPS/043-16-616/12 z dnia 2 sierpnia br.) złożone podczas 16. posiedzenia
Senatu RP w dniu 26 lipca br., w sprawie łamania praw mniejszości narodowej polskiej na Litwie, uprzejmie informuję.
Pragnę zaznaczyć, że na oświadczenie Pana Senatora w sprawie dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie (pismo nr BPS-043-07-220/12 z dnia 19 marca br.) została przedstawiona szczegółowa informacja o działaniach podejmowanych
przez MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podobnie jak przedstawiciele mniejszości polskiej na Litwie, podzielają obawy wynikające z zagrożeń dla polskiej oświaty
w tym kraju, jakie niesie z sobą znowelizowana w marcu 2011 r. ustawa oświatowa.
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Rozumiejąc konieczność modernizujących zmian systemu oświaty, staramy się przekonać stronę litewską o konieczności zapewnienia oświacie mniejszości narodowych
należnych praw. Przypominamy także, że taki obowiązek nakłada na Litwę Konwencja
Ramowa RE o ochronie mniejszości narodowych z 1995 r. i Polsko-Litewski Traktat
z 1994 r.
Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o zmianie granic okręgów wyborczych.
Niezwykle bowiem istotnym wskaźnikiem stosunku państwa do zamieszkujących go
grup etnicznych i mniejszości narodowych jest zagwarantowanie im pełnoprawnego
udziału we wszelkich formach życia publicznego, na zasadach równych z innymi obywatelami. Dotyczy to nie tylko zmiany okręgów wyborczych, ale także wprowadzenia
progu wyborczego. Kwestie te były podnoszone przez nas i wymieniane w wielu katalogach problemów do rozwiązania.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych stale zabiega o nieumniejszanie szans wyborczych Polaków na Litwie i ich reprezentacji w życiu politycznym Republiki Litewskiej
na szczeblu centralnym i lokalnym. W oparciu o własne, sprawdzone doświadczenia
dotyczące reprezentacji przedstawicieli mniejszości narodowych w życiu politycznym,
wskazujemy korzyści wynikające dla mniejszości narodowych, ale także dla państwa
mającego gwarantować ich prawa. Zwracamy też uwagę na znaczenie procesu integracji mniejszości w sferze życia publicznego. Wprawdzie strona litewska twierdzi, że
zmiany granic jednomandatowych okręgów wyborczych są zgodne z prawem i służą dostosowaniu okręgów wyborczych do zmian demograficznych, to jednak polska
mniejszość na Litwie uważa je za celową działalność zmniejszającą szanse wyborcze
Polaków. Opinię tę podziela również polskie MSZ.
Ograniczanie praw mniejszości, a szczególnie praw wyborczych, jest sprzeczne z postanowieniami Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych
i mogłoby – jeżeli taka byłaby wola samych zainteresowanych – stanowić podstawę
ich skarg m.in. do instytucji OBWE, np. Biura Instytucji Demokratycznych i Praw
Człowieka (ODIHR).
W toku misji Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych, Knuta
Vollebaeka, strona polska podniosła zarzut, że Litwa narusza zakaz wprowadzania
zasadniczych zmian do prawa wyborczego minimum w okresie roku przed wyborami.
Zmiany granic okręgów wyborczych zaliczone zostały do zmian zasadniczych (zob.
art. 10 Zaleceń Wysokiego Komisarza OBWE z Lund z 1999 r. oraz Kodeks Dobrej
Praktyki w Sprawach Wyborczych/Code of Good Practice in Electoral Matters, przyjęty
przez Komisję Wenecką w 2002 r.).
Prowadzenie kampanii wyborczej na Litwie w języku innym niż państwowy, nie
jest prawnie dozwolone. Żywimy jednak nadzieję, że u naszych litewskich sąsiadów
dokonywać się będzie zmiana w postrzeganiu istnienia na swoim terytorium mniejszości narodowych i w zachowywaniu należnych im praw, co stworzy warunki do
funkcjonowania według standardów europejskich.
Z wyrazami szacunku i poważania
Podsekretarz Stanu
w z. Janusz Cisek
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Podczas moich spotkań z samorządowcami z gmin powiatu mławskiego
zgłaszano, że po oddaniu do użytku odcinka trasy S7 w obrębie tego powiatu
powstanie następujący problem.
Otóż kiedy projektowano nową trasę S7, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że stara „siódemka”, która przebiega równolegle do nowej drogi ekspresowej, będzie miała status drogi krajowej i, co
za tym idzie, będzie utrzymywana ze środków centralnych. Teraz natomiast
okazuje się, że stary odcinek E7 otrzyma klasyfikację drogi gminnej i tym samym kwestia utrzymania drogi spadnie na barki gmin, przez które ta droga
przebiega. Dla wójtów tych gmin i burmistrza miasta Mławy trudny do zaakceptowania jest fakt, iż z mocy prawa istniejący odcinek drogi E7 zostanie
zaliczony do kategorii dróg gminnych. Według mnie takie postępowanie pozostaje w oczywistej sprzeczności z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, w której w art. 7 ust. 1 postanowiono, że do dróg gminnych
zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, służące miejscowym potrzebom.
W związku z tym, skoro przekazywany odcinek drogi nie spełnia kryteriów drogi gminnej, to czy gmina jest zmuszona go przejąć? Czy nie zachodzi
konieczność doprecyzowania art. 10 ust. 5 ustawy, skoro nie przewiduje ona
wszystkich okoliczności?
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 20 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak DSPA-4813-620-(1)/12,
przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię
Jackowskiego w sprawie zmiany statusu odcinka drogi E7, uprzejmie wyjaśniam.
Aktualnie obowiązujące brzmienie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), zgodnie z którym
odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go
do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii dróg gminnych wprowadzone zostało ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2003 r. Nr 200, poz. 1953). Projekt przedmiotowej ustawy opracowany jako rządowy
wpłynął do Sejmu 22 sierpnia 2003 r. W dniu 21 listopada 2003 r. ustawa została
podpisana przez Prezydenta RP.
Zgodnie z uzasadnieniem do ww. projektu ustawy przepis art. 10 ust. 5 został
wprowadzony w celu wyeliminowania sytuacji, w których zarządca drogi, który wybu-
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dował nowe odcinki dróg czy obwodnice zmuszony jest zarządzać dwoma, równolegle
przebiegającymi odcinkami dróg. Wieloletnia praktyka, przed wprowadzeniem art. 10
ust. 5 omawianej ustawy pokazuje, że dotychczasowy zarządca dróg krajowych, po
wybudowaniu nowego odcinka drogi krajowej nie może przekazać „starego” odcinka
drogi nowemu zarządcy, bowiem samorządy nie wyrażają zgody na zaliczenie tego odcinka drogi do innej niż krajowa kategorii dróg publicznych. Przepis art. 10 ust. 5 ww.
ustawy dotyczy wszystkich odcinków dróg, które zostały zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami dróg, niezależnie od ich długości, położenia czy pełnionej funkcji.
Mając na uwadze powyższe, nie jest wymagane wydawanie, w trybie art. 5 ust. 2
ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu, pozbawiającego dotychczasowy odcinek drogi kategorii drogi krajowej, gdy został on w myśl art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi
zastąpionego nowo wybudowanym odcinkiem drogi, w myśl ww. przepisu, następuje
z mocy prawa, nie jest więc również wymagane podjęcie przez radę gminy uchwały
w trybie art. 7 ust. 2 ustawy u drogach publicznych.
Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 września 2005 r.
K 46/04 uznał, iż art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jest zgodny z art. 167
ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego „art. 10
ust. 5 wyraża zatem zasadę nabywania ex lege przez gminę własności dróg należących dotychczas do Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.
Każdorazowe bowiem zastąpienie odcinka drogi należącego do innego podmiotu niż
gmina odcinkiem nowym wiąże się z zaliczeniem odcinka zastąpionego do kategorii dróg
gminnych. Drogi gminne stanowią przedmiot własności gminy. Przekwalifikowanie
następujące z mocy prawa oznacza po pierwsze powiększenie zasobu własności gminy (zwiększenie jej majątku), po drugie zaś – automatycznie wiąże się z powstaniem
obciążeń w postaci konieczności wykonywania przez właściciela obowiązków zarządcy
drogi. Tak więc regulacja zawarta w art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych ma
dwoisty wpływ na majątek gminy. Z jednej strony przewiduje dla gminy przysporzenie
majątkowe, w postaci powiększenia jej własności o własność „starego” odcinka drogi.
Z drugiej strony taka okoliczność powoduje konieczność ponoszenia wydatków na
utrzymanie nowego przedmiotu własności. Właściciel nie ma przy tym wyboru zarówno co do możliwości samego nabycia własności, jak i co do tego, jakie koszty będzie
ponosił na utrzymanie drogi, ponieważ w tym zakresie powinności zarządcy drogi są
w poważnej mierze determinowane normatywnie”.
Reasumując, aktualnie nie jest planowana zmiana przepisu art. 10 ust. 5 ustawy
o drogach publicznych oraz wprowadzenie innych, dodatkowych rozwiązań prawnych
w omawianym zakresie. Jednakże zagadnienie przekazywania i przejmowania dróg krajowych przez gminy będzie analizowane przy okazji kolejnej nowelizacji ww. ustawy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do informacji dotyczącej dodatkowych 500 milionów zł
z Funduszu Pracy, które w przyszłym miesiącu mają zostać rozdzielone
pomiędzy powiatowe urzędy pracy, wnoszę o uwzględnienie Powiatowego
Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach
Śląskich oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku podczas podziału środków. W powiecie dzierżoniowskim stopa bezrobocia na koniec maja wynosiła
około 20%, w powiecie ząbkowickim – około 22,1%, zaś w powiecie kłodzkim
– około 24,50%. Wymienione powiaty podejmują szereg działań – w tym organizują indywidualne plany działania, giełdy oraz targi pracy – mających
na celu zmniejszenie liczby bezrobotnych. W strukturze bezrobocia, według
niektórych urzędów pracy, dominują kobiety.
Szanowny Panie Ministrze! W związku z tym, że wspomniane urzędy
pracy spełniają kryteria dotyczące wysokiej stopy bezrobocia i, według
mnie, podejmują wiele działań związanych ze zmniejszeniem stopy bezrobocia, wnoszę o przyznanie dodatkowych środków wymienionym powiatom,
szczególnie na staże i zmniejszenie bezrobocia wśród kobiet.
Z poważaniem
Stanisław Jurcewicz


Odpowied
Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.
Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z przekazanym przy piśmie BPS-043-16-617/12 z dnia 02.08.12 r.
oświadczeniem, jakie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej skierował w dniu 26 lipca br. senator Stanisław Jurcewicz w sprawie przyznania dodatkowych środków
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla trzech powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego, uprzejmie informuję.
Mając na uwadze sytuację na rynku pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej,
za zgodą Ministra Finansów i po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji
Finansów Publicznych, dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Pracy polegającej na zwiększeniu wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o kwotę
500,0 mln zł. Uruchamiana kwota na dodatkowe wydatki, stosownie do §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123,
poz. 1019, ze zm.), zwiększa tegoroczną rezerwę będącą w dyspozycji Ministra Pracy
i Polityki Społecznej. Z powyższej kwoty 50,0 mln zł przeznaczone jest na finansowanie indywidualnych wniosków dotyczących programów aktywizacji związanych
z klęskami żywiołowymi oraz zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników.
Pozostała kwota 450 mln zł została podzielona na województwa przy uwzględnieniu
zróżnicowania stopy bezrobocia. O szczegółach dystrybucji środków i ich wykorzystaniu poinformowani zostali na stronie internetowej państwowych służb zatrudnie-
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nia WWW.psz.praca.gov.pl marszałkowie województw, starostowie oraz dyrektorzy
wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Środki rezerwy będą przyznawane na
indywidualne wnioski za pośrednictwem marszałka województwa i przeznaczone 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 oraz
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 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.).
Wnioski wnoszone są do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 10 sierpnia br. Wskazane we wniosku działania muszą służyć osiągnięciu wysokiej efektywności zatrudnieniowej; finansowanie z rezerwy dotyczyć bowiem będzie programów
zakładających efektywność zatrudnieniową nie niższą niż 50%. O wysokości dodatkowych środków między innymi dla powiatowych urzędów pracy w Dzierżoniowie,
Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku faktycznie decydować będzie Marszałek Województwa
Dolnośląskiego w ramach kwoty 32,4 mln zł przypadającej dla tego województwa.
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prognoza zbyt niskich
wpływów z abonamentu na 2013 rok uniemożliwia finansowanie na dostatecznym poziomie podstawowych przedsięwzięć misyjnych mediów publicznych, w tym rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Środki przyznane
siedemnastu spółkom na przyszły rok wynoszą średnio 5,9 miliona zł, a to
oznacza, że w budżecie każdej rozgłośni zabraknie od 2 do 3 milionów zł.
Chciałbym wyrazić swój głęboki niepokój spowodowany takim stanem
rzeczy i prosić o wszczęcie niezbędnych działań zapewniających rozgłośniom
regionalnym możliwość wypełniania misji. Niedostateczne finansowanie prędzej czy później doprowadzi bowiem do zaniku informacji lokalnej, wypaczenia jej idei, kryzysu radiofonii publicznej.
Wszyscy jesteśmy świadomi, jak ważna jest rola mediów publicznych,
które wielokrotnie sprawdziły się w sytuacjach ekstremalnych, kryzysowych,
między innymi podczas powodzi i katastrof. Rozgłośnie regionalne są dla
społeczności lokalnych najważniejszym źródłem informacji, odgrywają rolę
ośrodków kulturotwórczych, budują i umacniają tożsamość mieszkańców regionów. Ustawa z 1993 roku dała im szansę rozwoju, którą w większości
przypadków te spółki potrafiły wykorzystać. Dzisiaj, pomimo coraz niższych
wpływów z abonamentu, są one w relatywnie dobrej kondycji i wciąż zwiększają swój udział w rynku, między innymi jako Audytorium 17.
Warto też podkreślić, że przewagą mediów publicznych nad komercyjnymi są właśnie ośrodki regionalne, które dzięki swoim strukturom organizacyjnym zapewniają społecznościom lokalnym nieskrępowany dostęp do
regionalnych dóbr kultury i informacji o niej. Ponadto spółki Polskiego Radia
digitalizują i utrzymują zbiory archiwalne, udostępniając je całemu społeczeństwu.
Mając na uwadze przedstawioną sytuację, zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem: jakie działania podejmuje kierowany przez
Pana resort, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie spółek Polskiego Radia i umożliwić im finansowanie podstawowych przedsięwzięć misyjnych?
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina


Odpowied
Warszawa, 13 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone w dniu 26 lipca 2012 ręku na 16. posiedzeniu Senatu RP przez pana Kazimierza Kleinę – Senatora, dotyczące działań podejmowanych przez Ministra Skarbu Państwa w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania spółek Polskiego Radia i umożliwienia im finansowania podstawowych przedsięwzięć inwestycyjnych, przedstawiam, co następuje.
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W ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego, Minister Skarbu Państwa został wyposażony w ograniczone instrumenty oddziaływania na spółki z branży mediów publicznych, w tym rozgłośnie regionalne. Minister Skarbu Państwa jako Walne
Zgromadzanie wykonuje uprawnienia korporacyjne z należących do niego akcji, tzn.
wykonuje prawo głosu, zatwierdza sprawozdania zamykające rok obrotowy, udziela
członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
Należy przy tym zaznaczyć, że Minister Skarbu Państwa może powołać, w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego tylko jednego członka do rady
nadzorczej rozgłośni regionalnej. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Minister
Skarbu Państwa nie decyduje o składzie osobowym zarządów spółek mediów publicznych, które są wybierane przez rady nadzorcze rozgłośni regionalnych i powoływane
uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Minister Skarbu Państwa nie ma także prawnych podstaw do wpływania na treść
i jakość audycji nadawanych przez rozgłośnie regionalne. Zgodnie z treścią art. 29
ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji zarząd spółki z branży media publiczne nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez
walne zgromadzenie, jeżeli dotyczą one treści programu. Dodatkowo zapis art. 3751
ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych zabrania walnemu
zgromadzeniu i radzie nadzorczej wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących
prowadzenia spraw spółki. Oznacza to, że Minister Skarbu Państwa nie ma wpływu
na kwestie związane z realizacją misji przez rozgłośnie regionalne. Niemniej jednak,
Minister Skarbu Państwa z niepokojem odnotowuje trwającą od dłuższego czasu trudną sytuację finansowo-ekonomiczną mediów publicznych, która przekłada się na jakość audycji emitowanych tych wymienionych nadawców.
Jednocześnie pragnę nadmienić, że Minister Skarbu Państwa – w obecnym ustroju prawnym – nie ma możliwości dokonania zmiany systemu pobierania opłat abonamentowych, także nie jest właściwy do zainicjowania tego rodzaju zmian. Minister
Skarbu Państwa nie ustala stawek opłat abonamentowych i nie dysponuje środkami pozyskiwanymi z opłat abonamentowych oraz nie jest egzekutorem opłat abonamentowych i kar z tytułu używania niezarejestrowanych odbiorników w trybie egzekucji administracyjnej. Minister Skarbu Państwa wykonuje funkcje właścicielskie,
tj. przede wszystkim realizuje kompetencje wynikające z kodeksu spółek handlowych
i ustawy o radiofonii i telewizji, natomiast nie jest właściwą instytucją do podjęcia
skutecznych działań mających na celu realizację postulatów szeroko komentowanych
w mediach: stworzenia warunków zapewniających funkcjonowanie mediów publicznych i realizację misji. Minister Skarbu Państwa zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji
ekonomiczno-finansowej, w której znajdują się spółki z branży media, jednakże należy podkreślić, iż nie zostały mu przypisane żadne kompetencje wynikające z ustawy
z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w sprawie dostępności leków do leczenia czerniaków (proces rozsiany, zaawansowany).
W Polsce narasta problem braku dostępu pacjentów chorych na zaawansowanego czerniaka do lekarstw, które są w stanie powstrzymywać tę ciężką chorobę.
Co roku w naszym kraju na czerniaka zapada około dwóch tysięcy pięciuset osób. Choroba ta postępuje bardzo szybko i w ciągu roku większość
chorych umiera. W Polsce zarejestrowane są dwa leki na czerniaka: ipilimumab, od lipca 2011 r., i wemurafenib, od lutego 2012 r. Ministerstwo Zdrowia
obecnie opracowuje program lekowy dla ipilimumabu. Jednak w praktyce
pacjenci chorujący na zaawansowanego czerniaka mają utrudniony dostęp
do wymienionych leków.
Zdaniem specjalistów od leczenia zaawansowanych czerniaków terapia
ipilimumabem i wemurafenibem jest skuteczna i pozwala zahamować rozwój choroby nowotworowej. 22 kwietnia 2012 r. Rada Przejrzystości Agencji
Oceny Technologii Medycznych uznała ipilimumab za skuteczny lek w leczeniu zaawansowanego czerniaka i zaleciła jego finansowanie w ramach
chemioterapii niestandardowej. W praktyce Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zatem refundować kurację tym lekiem, czego jednak z nieznanych
powodów nie czyni. Ministerstwo Zdrowia ma obowiązek jak najszybciej
stworzyć programy lekowe dla wymienionych leków.
Apeluję zatem o jak najszybsze stworzenie programów lekowych dla
wymienionych leków oraz natychmiastowe rozpoczęcie przez NFZ refundacji
kuracji ipilimumabem w ramach programu chemioterapii niestandardowej.
Zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
1. Kiedy zostaną opracowane programy lekowe dla leków ipilimumab
i wemurafenib?
2. Dlaczego obecnie pacjenci chorujący na zaawansowanego czerniaka
nie mają dostępu do żadnego leku? Dostęp ten jest ważny szczególnie z powodu bardzo szybkiego postępu choroby.
3. Ilu zgód na leczenie ipilimumabem i wemurafenibem Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił w 2011 r., a ile zgód na leczenie wymienionymi lekami zatwierdził?
4. Kto odpowiada za to, iż osoby chorujące na zaawansowanego czerniaka nie mają obecnie dostępu do żadnych skutecznych leków?
Z poważaniem
Maciej Klima
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Stanowisko
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 7 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Wielce Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas
16. posiedzenia Senatu w dniu 26 lipca 2012 r., przekazanym przy piśmie z dnia
2 sierpnia 2012 r. znak: BPS/043-16-619/12, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wyżej wymienione oświadczenie do dnia 17 września
2012 r.
Uprzejmie informuję, iż opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi wynika z konieczności
zasięgnięcia dodatkowych opinii – niezbędnych do przygotowania odpowiedzi.
W nadziei na przychylne rozpatrzenie niniejszej prośby przesyłam wyrazy najwyższego uznania.
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.09.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy, złożone podczas
16. posiedzenia Senatu w dniu 26 lipca 2012 r., przesłane przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r. (BPS/043-16-619/12), w sprawie dostępności leków do leczenia czerniaków, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Do Ministra Zdrowia zostały złożone wnioski przez podmioty odpowiedzialne o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej produktów leczniczych ipilimumab i wemurafenib w ramach programu lekowego Leczenie czerniaka skóry. Minister Zdrowia
zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości oraz
rekomendacji Prezesa Agencji w przedmiocie zasadności finansowania ze środków
publicznych ww. produktów leczniczych w ramach programu lekowego. Następnie
ocenione wnioski zostaną przekazane do przeprowadzenia negocjacji cenowych i re-
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komendacji przez Komisję Ekonomiczną. Zakończeniem procesu będzie ostateczna
decyzja Ministra Zdrowia w przedmiocie finansowania produktów ipilimumab i wemurafenib ze środków publicznych w ramach programu lekowego.
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych w rekomendacji nr 41/2012 z dnia
22 sierpnia 2012 r. zarekomendował objęcie refundacją produktu leczniczego Yervoy
(ipilimumab) w ramach wnioskowanego programu lekowego „leczenie zaawansowanego czerniaka”. Równocześnie Prezes Agencji przychylił się do sugestii ekspertów
klinicznych i Rady Przejrzystości i podkreślił potrzebę zmniejszenia kosztów terapii
ipilimumabem do poziomu progu opłacalności kosztowej zgodnym z proponowanym
w zapisach art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 122, poz. 696), poprzez obniżenie ceny leku lub zastosowanie mechanizmów podziału ryzyka (ang. risk sharing schemes) umożliwiających osiągnięcie wymaganego progu opłacalności.
W najbliższym czasie, powyższe stanowić będzie przedmiot negocjacji cenowych
przed Komisją Ekonomiczną.
W chwili obecnej, produkt ipilimumab podlega finansowaniu ze środków publicznych w ramach chemioterapii niestandardowej w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u dorosłych, którzy byli wcześniej leczeni. Jest
to zgodne z rekomendacją nr 16/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
z dnia 23 kwietnia 2012 r. Zgodę na leczenie w ramach świadczenia chemioterapia niestandardowa wydaje każdorazowo Dyrektor Oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Należy zwrócić uwagę, że realizacja świadczenia chemioterapia niestandardowa
posiada uregulowanie w ustawie 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.) i ustawie z dnia 27 sierpnia o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów
zdrowotnych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.). Finansowanie przedmiotowego świadczenia odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności na podstawie powołanych wyżej ustaw i rozporządzeń wydanych do tych ustaw.
Z informacji przekazanych przez Narodowy Funduszu zdrowia wynika, iż w 2011 r.
37 razy wnioskowano w programie leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej o sfinansowanie terapii w rozpoznaniach ICD-10: C43.X – czerniak złośliwy. 25 wniosków dotyczyło zastosowania ipilimumabu w leczeniu przedmiotowych
rozpoznań. W bazie danych NFZ brak jest danych na leczenie wemurafenibem. Łączne
koszty wynikające z wniosków przekroczyły 25 mln zł, z czego wartość ipilimumabu
stanowi ok. 94%. W programie leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej wnioskowano o zastosowanie 8 różnych substancji czynnych w rozpoznaniu
– czerniak złośliwy. Tylko w przypadku ipilimumabu decyzje wydawane przez OW NFZ
były negatywne. W pozostałych przypadkach w ok. 87% wydano decyzje pozytywne.
Łącznie wydano 11 zgód na leczenie czerniaka złośliwego w ramach chemioterapii
niestandardowej.
Łączę wyrazy 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 nieprawidłowości w zarządzaniu procesem budowy autostrad, dróg i stadionów w Polsce w okresie od 2008 r. do
chwili obecnej.
Podczas przygotowywania infrastruktury drogowej oraz budowy stadionów na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce
doszło do wielu upadłości firm wykonujących te zadania. Media podają
informacje, iż nawet kilkaset firm poniosło różnego rodzaju straty podczas
budowy autostrad, dróg oraz infrastruktury stadionowej od 2008 r. Skala
zjawiska wydaje się wręcz zatrważająca.
W przypadku dużej liczby firm, które upadły lub poniosły straty w związku z przygotowaniami infrastruktury drogowej i stadionowej, ich problemy
były związane z niekorzystnie zawartymi umowami budowlanymi.
Proces budowy autostrady lub stadionu trwa zazwyczaj kilka lat.
W trakcie realizacji inwestycji następuje często zmiana cen budulca i pracy.
Dodatkowo w okresie kilkuletnim mogą zachodzić zmiany systemowe, na
przykład w Polsce rząd podniósł podatek VAT, składkę rentową i zastosowano inne podwyżki podatków. Wszystkie te czynniki powodują, iż warunki
umowy budowlanej zawartej w jednym roku należy zmienić w kolejnych
latach. W przypadku wielkich inwestycji, jakimi są na przykład budowy
autostrad, ważne jest elastyczne podejście stron do renegocjacji warunków
umowy. W przeciwnym razie firmy mogą nie zbilansować swojej działalności
i upaść.
Niestety, wydaje się, iż opisany czarny scenariusz sprawdził się właśnie w Polsce, gdzie setki firm współpracujących z rządem przy budowie
infrastruktury ogłaszają dzisiaj upadłość. Jak podają niektóre media oraz
sami poszkodowani, winę za taki stan rzeczy może ponosić rząd oraz instytucje od niego zależne, które zbyt opieszale podchodziły do renegocjacji
umów z wykonawcami infrastruktury drogowej oraz stadionowej budowanej
na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
1. Jaką liczbę umów dotyczących budowy autostrad, dróg i stadionów
na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce od 2008
roku do 2011 roku renegocjowano?
2. Na jaką sumę dokonano takich renegocjacji?
3. Kto z ramienia rządu jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w umowach na budowę autostrad, dróg i stadionów? Jak wyglądała procedura
renegocjacji wspomnianych umów i jak długo średnio trwała?
4. Ile firm upadło w trakcie budowania autostrad, dróg i stadionów na
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce od 2008 roku
do 2011 roku? W przypadku ilu firm toczą się w chwili obecnej postępowania
upadłościowe?
5. Jaka liczba wspomnianych inwestycji została już całkowicie zakończona i rozliczona?
Z poważaniem
Maciej Klima
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Stanowisko
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Macieja Klimy z dnia 26 lipca
2012 r. przekazanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 7 sierpnia 2012 r. (sygn. akt DSPA-4813-624-(1)/l2) w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu procesem budowy autostrad, dróg i stadionów w Polsce uprzejmie informuję, iż
udzielenie Panu Senatorowi rzetelnej i kompleksowej odpowiedzi na zadane pytania
wymaga przeprowadzenia konsultacji z innymi organami.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu
udzielenia odpowiedzi do dnia 17 września 2012 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 11 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2012 r. sygn. akt BPS/043-16-619/12
skierowane do Prezesa Rady Ministrów, przy którym przekazano oświadczenie senatora Macieja Klimy złożone podczas 16. posiedzenia Senatu RP, dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu procesem budowy dróg i stadionów podczas przygotowywania infrastruktury do turnieju EURO 2012, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki
przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.
Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej.
Na wstępie należy zaznaczyć, iż inwestycje drogowe istotne dla organizacji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 zostały wymienione w „Harmonogramie
przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z organizacją UEFA EURO 2012” – tzw.
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Masterplanie opracowanym przez Ministra Sportu i Turystyki. Działania podejmowane
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadań z zakresu budowy
dróg krajowych, nie są i nie były związane jedynie z potrzebami przedmiotowego turnieju. Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych w rzeczywistości miała znaczenie
dla organizacji mistrzostw w piłce nożnej, ale jedynie w takim rozumieniu, że ich
zakończenie i oddanie do użytku przed turniejem w pozytywny sposób wpłynęło na
obsługę ruchu generowanego przez kibiców przemieszczających się pomiędzy miastami-gospodarzami turnieju. Niemniej jednak poniżej przedstawiam stanowisko resortu
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w kontekście zadanych przez Pana
Senatora pytań.
Zgodnie z danymi przedstawianymi przez analityków rynku w pierwszym półroczu 2012 r. były 472 oficjalnie opublikowane upadłości, czyli nastąpił 26% wzrost
w stosunku do I półrocza 2011 roku. Wynika z tego, iż niespotykana wcześniej skala
inwestycji nie tylko nie przełożyła się na dużą skalę zysków branży, ale wywołała
proporcjonalnie odwrotne, niespotykane wcześniej problemy z płynnością, nawet największych spółek budowlanych. Za sprawą ich problemów (a następnie bankructw)
łączny obrót firm, które znalazły się w czerwcowej statystyce upadłości był trzykrotnie
większy od analogicznego, zsumowanego obrotu firm z majowych statystyk upadłości
(a przeszło czterokrotnie większy niż w pierwszych miesiącach br.). W najnowszych
zestawieniach bankructw z 23 upadłości firm budowlanych w czerwcu 7 to firmy budujące drogi, autostrady i obiekty inżynieryjne; kolejne 7 jako główną specjalizację,
wykazywało wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a pozostałe 9 za
swoją główną specjalizację podawało wykonywanie prac specjalistycznych, w tym instalacji hydraulicznych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i oświetleniowych. Niemniej jednak należy wskazać, iż szczegółowymi analizami rynku polskiego w porównaniu do innych rynków światowych oraz przyczyn obecnie występujących
tendencji zgodnie z właściwością powinien dysponować minister ds. gospodarki.
Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej nie może brać odpowiedzialności za sytuację linii budowlanych. Należy wskazać, iż aktualnie realizowany
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 przyjęty uchwałą Rady Ministrów
w dniu 25 stycznia 2011 r. posiada pełne zabezpieczenie środków finansowych na realizację wszystkich zadań z listy podstawowej. W związku z powyższym możliwe było
rozpisanie szeregu przetargów, o które mogła ubiegać się każda zainteresowana i spełniająca wymogi zamówienia firma. Generalni wykonawcy natomiast mogli podpisywać
umowy z wybranymi podwykonawcami.
Zdecydowanie nie można, jako przyczyn upadku firm, wskazywać kontraktów
drogowych. W przypadku inwestycji drogowych działa inwestor (w imieniu Skarbu
Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad), który podpisuje umowę
z wykonawcą – firmą bądź konsorcjum firm budowlanych, wybranych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ustawa ta nakłada na inwestora obowiązek wyboru
oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. „Szczególny” charakter nadawany cenie wynika z obowiązku
oszczędzania pieniędzy publicznych nałożonego przez ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż składane przez firmy oferty są weryfikowane
nie tylko pod kątem ceny, ale również stosowany jest katalog kryteriów pozacenowych
ściśle określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W kwestii kontraktów na budowę autostrad i dróg ekspresowych, które były renegocjowane należy wskazać, że w toku realizacji zadań w odniesieniu do niektórych projektów podjęte zostały decyzje o wypowiedzeniu umów z winy wykonawców.
Sytuacja taka dotyczyła kontraktów na budowę: autostrady A2 Stryków – Konotopa
odc. A i C, autostrady A4 w. Brzesko – w. Wierzchosławice, autostrady A4 Tarnów
(w. Krzyż) – w. Dębica Pustynia. Przedmiotowe postępowanie zostało podjęte w celu
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zabezpieczenia realizacji poszczególnych kontraktów, a ich główną przyczyną było niskie zaawansowanie zakresu rzeczowego wykonanych prac, niewspółmierne do założonych harmonogramów oraz do upływu czasu.
Należy także poinformować, że w trakcie realizacji kontraktów wykonawcy kierowali wielokrotnie w stosunku do Inwestora (GDDKiA) roszczenia zarówno o charakterze czasowym (wydłużenie terminu realizacji zadań) oraz kwotowe (dodatkowe wynagrodzenie ponad to określone w umowie). Każdorazowo roszczenia są rozpatrywane
przez zamawiającego i w przypadku, gdy zostaną uznane za zasadne, zawierane są
aneksy do umów z wykonawcami określające nowe warunki realizacji kontraktów,
najczęściej poprzez wydłużenie terminu na realizację zadania albo poprzez przyznanie
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie zakresu prac ponad ten określony w umowie, a konieczny dla prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa oraz wiedzy budowlanej
realizacji projektów.
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że GDDKiA również kieruje względem
wykonawców roszczenia z tytułu realizacji projektów niezgodnie z zapisami umów
i harmonogramami prac. Niejednokrotnie na wykonawców nakładane są kary umowne z tytułu powstałych opóźnień.
Odnosząc się do kwestii liczby zakończonych zadań z zakresu budowy dróg, których realizacja była istotna ze względu na organizację i przeprowadzenie turnieju
UEFA EURO 2012, należy wskazać, że spośród 18 zadań drogowych ujętych w tzw.
Masterplanie, do chwili obecnej zostało zakończonych i oddanych do użytkowania
9 zadań, w tym m.in. autostrada A1 od Gdańska (Nowe Marzy) do Torunia, autostrada A1 Pyrzowice – Maciejów – Sośnica i Sośnica – Świerklany, autostrada A2 Nowy
Tomyśl – Świecko, Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8, droga ekspresowa S-8
Konotopa – Powązkowska, droga ekspresowa S-5 Gniezno – Poznań, droga ekspresowa S-7 południowa obwodnica Gdańska oraz część Zachodniej obwodnicy Poznania w
ciągu drogi ekspresowej S11.
Infrastruktura stadionowa – stanowisko Ministra Sportu i Turystyki.
Odnosząc się do problematyki związanej z budową stadionów należy wskazać,
że inwestycje stadionowe realizowane były z pieniędzy publicznych – budżetów jednostek samorządów terytorialnych oraz Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych podczas procedury wyboru wykonawcy wygrywała najtańsza
oferta. Decyzje dotyczące zmiany wartości umów podejmowali właściciele stadionów
– jednostki samorządów terytorialnych, inwestorzy zastępczy – spółki celowe, odpowiedzialne za realizację inwestycji stadionowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki jest
właścicielem Stadionu Narodowego w Warszawie, więc nie posiada informacji nt. innych umów.
Ministerstwo Sportu i Turystyki zawarło umowę w dniu 4 maja 2009 r. z Generalnym
Wykonawcą w ramach przetargu spośród najtańszych ofert. Umowa Generalnego
Wykonawcy Stadionu Narodowego w Warszawie była renegocjowana aneksem nr 1
z dnia 9 czerwca 2010 r., aneksem nr 2 z dnia 21 października 2010 r., aneksem nr 3
z dnia 29 października 2010 r. Przedmiotem aneksu nie był wzrost budżetu inwestycji.
Umowa renegocjowana była z powodu zmiany terminu oddania Stadionu Narodowego
oraz z powodu kar umownych.
Budżet inwestycji stadionowej był zmieniany wyłącznie w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmiany zakresu robót. W chwili
obecnej cztery stadiony: w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu są otwarte
i funkcjonują.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w sprawie używania w Polsce osobistych pomp
insulinowych w terapii cukrzycy.
Osobista pompa insulinowa (OPI) to urządzenie, które używane jest do
stałego podskórnego podawania insuliny osobom chorym na cukrzycę. Nieprzerwane podawanie insuliny chorym jest najbardziej zbliżone do fizjologicznego wydzielania insuliny w organizmie ludzkim przez zdrową trzustkę. OPI pozwalają chorym na kontrole stężenia insuliny we krwi, kontrolę
glikemii, obniżenie wartości hemoglobiny glikowanej i zmniejszenie ryzyka
wystąpienia ciężkiej hipoglikemii.
Współczesne OPI są urządzeniami bardzo nowoczesnymi, zminiaturyzowanymi, które bardzo poprawiają komfort życia pacjentów chorych na cukrzycę. Pacjent ma podawaną odpowiednią ilość lekarstwa bez konieczności codziennego robienia zastrzyków. OPI są rekomendowane przez niemal
wszystkich specjalistów zajmujących się leczeniem cukrzycy. Ich niezwykła funkcjonalność sprawiła, że w wielu krajach korzysta z nich nawet po
kilkadziesiąt procent chorych na cukrzycę. Pompy te, choć rozwój techniki
spowodował spadek ich ceny, nadal są dość kosztowne i jedynie państwowa refundacja pozwoliłaby zwiększyć ich dostępność dla obywateli naszego
państwa. Ograniczenie w Polsce refundacji jedynie do wąskich grup pacjentów powoduje, że zdecydowana większość chorych nie ma szans na korzystanie z OPI.
OPI zapewniają lepszą kontrolę leczenia choroby, a zarazem znacznie
poprawiają jakość życia chorujących na cukrzycę. Rząd powinien zwiększyć
swe wysiłki i wprowadzić bardziej powszechną refundację OPI w Polsce.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
Ilu pacjentom chorym na cukrzycę w Polsce refundowano osobiste pompy insulinowe w latach 2008–2011?
Ilu pacjentom refundowano osobiste pompy insulinowe w tym okresie
w poszczególnych województwach?
Z poważaniem
Maciej Klima


Odpowied
Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Wielce Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy, w sprawie używania
w Polsce osobistych pomp insulinowych w terapii cukrzycy, przekazane przy piśmie
Marszałka Senatu, znak: BPS/043-16-620/12, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska w sprawie.
Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej
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opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.), świadczeniobiorcy przysługuje świadczenie gwarantowane – leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej. Przedmiotowe rozporządzenie w załączniku numer 5, w punkcie 13 określa
warunki realizacji świadczenia gwarantowanego – leczenie insuliną z zastosowaniem
pompy insulinowej. Świadczenie ma na celu zaopatrzenie pacjenta w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu. Świadczenie dotyczy pacjentów do ukończenia 26 roku życia, u których
stwierdza się występowanie, co najmniej jednego z poniższych stanów (kryteriów):
∙ powtarzające się ciężkie hipoglikemie,
∙ powtarzające się hiperglikemie o brzasku,
∙ niestabilność glikemii, wymagająca co najmniej 7 pomiarów na dobę,
∙ obecność powikłań cukrzycy,
∙ występowanie kwasicy ketonowej.
Odnosząc się bezpośrednio do pytań Pana Senatora uprzejmie informuję, iż liczba
pacjentów, którym udzielono świadczenia w ramach leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej kształtuje się w sposób zamieszczony w poniższej tabeli.
Jednocześnie informuję, iż świadczenie realizowane jest od 2009 roku.
Oddział Wojewódzki NFZ

2009

2010

2011

Dolnośląski

48

72

70

Kujawsko-Pomorski

80

79

79

Lubelski

86

49

40

Lubuski

30

53

29

149

116

80

Małopolski

65

81

48

Mazowiecki

380

484

431

Opolski

21

21

20

Podkarpacki

28

84

113

Podlaski

30

50

102

Pomorski

120

120

120

Śląski

107

231

220

Świętokrzyski

94

52

50

Warmińsko-Mazurski

41

52

76

Wielkopolski

136

151

156

Zachodniopomorski

148

92

84

1563

1787

1718

Łódzki

Suma końcowa

Źródło: Dane z systemów informatycznych Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu
Zdrowia (stan na 22 sierpnia 2012 r.)

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.) pacjentom do ukończenia 26 roku życia
w leczeniu cukrzycy typu I oraz kobietom ciężarnym zgodnie z zaleceniami lekarza
przysługuje refundacja zestawów infuzyjnych (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych, co najmniej 10 sztuk, raz na miesiąc, w limicie ceny 300 zł. Liczbę pacjentów
zaopatrzonych w latach 2008–2011 w zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych przedstawia poniższa tabela.
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Oddział Wojewódzki NFZ

2008

2009

2010

2011

Dolnośląski

255

314

348

487

Kujawsko-Pomorski

263

324

362

470

Lubelski

222

286

318

419

Lubuski

91

128

174

220

Łódzki

353

457

509

628

Małopolski

368

433

485

573

Mazowiecki

776

1015

1220

1744

Opolski

127

139

141

180

Podkarpacki

273

302

375

512

Podlaski

201

208

229

368

Pomorski

442

518

543

729

Śląski

536

608

713

979

Świętokrzyski

347

414

303

554

Warmińsko-Mazurski

225

282

290

434

Wielkopolski

422

519

598

814

Zachodniopomorski

323

436

318

709

5224

6383

6926

9820

Suma końcowa

Źródło: Dane z systemów informatycznych Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu
Zdrowia (stan na 22 sierpnia 2012 r.)

Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
Upadek dużego biura podróży, z jakim mieliśmy do czynienia na początku obecnego sezonu wakacyjnego, stał się przyczynkiem do wznowienia
debaty nad skutecznością funkcjonującego obecnie w Polsce systemu gwarancji w tym obszarze. Standard wyznaczony przez prawo unijne mówi jednoznacznie: „na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt
sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót
konsumenta z podróży” (art. 7 dyrektywy Rady z dnia 13 czerwca 1990 r.
w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek). Przepis ten został
zaimplementowany w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych. Zgodnie z ustawą przedsiębiorca wykonujący
działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych
oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych powinien w przypadku niewypłacalności zapewnić
swoim klientom pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej oraz zwrot
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wysokości proporcjonalnej do zakresu niezrealizowanej imprezy. W naszym kraju system
ten opiera się na umowach gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo
na umowach ubezpieczenia na rzecz klientów lub też – pod pewnymi warunkami – działa w oparciu o zobowiązanie się przez przedsiębiorcę do przyjmowania wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy.
Eksperci podkreślają jednak, że umowy gwarancyjne są w tym przypadku rozwiązaniem niewystarczającym, bowiem zabezpieczają one pokrycie
szkód jedynie do określonej wysokości, a zatem w pewnych przypadkach
może się okazać, że środki możliwe do wypłacania na podstawie takich
umów są niższe aniżeli suma roszczeń zgłoszonych przez konsumentów poszkodowanych w wyniku bankructwa biura podróży. Zaistnienie takiej sytuacji rodzi nadto wątpliwość w przedmiocie zasad, jakimi powinien kierować
się podmiot odpowiedzialny za wypłatę świadczeń – w szczególności należałoby ustalić, czy w przypadku niemożności pokrycia wszystkich roszczeń
w pełnej wysokości wypłaty powinny być dokonywane w pełnej wysokości
według kolejności zgłoszeń, czy też należy je w jednakowej proporcji obniżyć
wszystkim.
Proszę Panią Minister o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania
opisanego problemu. Szczególnie wskazane w tym przypadku jest przyjęcie
takich mechanizmów gwarancyjnych, które wykluczałyby ryzyko niemożności pokrycia wszystkich należnych roszczeń powstałych z tytułu niewypłacalności biura podróży.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 27 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pana Ryszarda Knosali przekazane pismem z dnia 2 sierpnia 2012 r. (sygn. BPS/043-16-621/12) w sprawie upadłości biur
podróży i konsekwencji z tym związanych, uprzejmie informuję co następuje.
Przedstawiając informację o podejmowanych działaniach, zmierzających do przygotowania i wdrożenia takich mechanizmów gwarancyjnych, które wykluczałyby ryzyko niemożności pokrycia wszystkich należnych roszczeń powstałych z tytułu niewypłacalności biura podróży, należy podkreślić, iż aktualny stan prawny wprowadzony
został ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268
z późn. zm.) wydane zostały rozporządzenia Ministra Finansów, w których określono
wysokość minimalnych sum zabezpieczeń finansowych, wymaganych do prowadzenia działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. W rozporządzeniach tych wprowadzono zróżnicowanie minimalnej wysokości sum gwarancyjnych
w zależności od ryzyka, z jakim wiążą się poszczególne rodzaje imprez turystycznych
(tj. w zależności od zasięgu terytorialnego i środka transportu oraz terminu i wysokości przyjmowanych przedpłat). Znacząco podniesiono wysokości wymaganych zabezpieczeń finansowych z poziomu 6% rocznych przychodów do poziomu od 12% do
20% rocznych przychodów dla imprez obarczonych największym ryzykiem, organizowanych z wykorzystaniem lotów czarterowych do krajów europejskich i niezależnie od
środka transportu do krajów pozaeuropejskich.
Jednocześnie obniżono wysokość wymaganych zabezpieczeń z poziomu 6% do poziomu od 3% do 5% rocznych przychodów w odniesieniu do turystycznych imprez
krajowych i organizowanych na terytorium krajów, mających lądową granicę z Polską.
W związku z przepisami przejściowymi, zawartymi w ww. nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, na mocy których dotychczasowe zabezpieczenia finansowe zachowały ważność przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej nowelizacji ustawy,
czyli do dnia 17 września 2011 r., nowy system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zaczął w pełni obowiązywać (tzn. objął
wszystkie podmioty na rynku organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
od dnia 18 września 2011 r. Dlatego też dopiero aktualnie trwający sezon turystyczny
może stanowić miarodajne źródło informacji na temat skuteczności obecnego systemu zabezpieczeń finansowych obowiązującego w Polsce.
Ostatnie znane przypadki niewypłacalności biur podróży, które skutkowały przykrymi konsekwencjami dla turystów w postaci niezrealizowanej w całości bądź w części imprezy turystycznej nie muszą świadczyć o wadliwości istniejącego systemu
ochrony przed niewypłacalnością przewidzianego w ustawie o usługach turystycznych
oraz rozporządzeniach wykonawczych. Do pełnej jego oceny niezbędne są informacje
na temat praktycznych aspektów funkcjonowania wynikającego z art. 5 ww. ustawy
systemu zabezpieczania interesów klientów organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych. W oparciu o kompleksową ocenę tego systemu po upływie roku jego
funkcjonowania, zostaną wypracowane propozycje ewentualnych zmian przepisów
prawnych.
Zdarzające się przypadki niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych są przedmiotem analiz również pod kątem, czy obowiązujące, nowe,
podwyższone stawki są wystarczające do pokrycia wszystkich roszczeń poszkodowanych klientów. Ze wstępnych analiz tych przypadków wynika, że noszą one znamiona

16. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2012 r.

61

występowania nieprawidłowości w działalności przedsiębiorców, które mogą ograniczać skuteczność znaczącego, bo nawet ponad 3-krotnego podniesienia wysokości
zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Konwent Marszałków Województw RP, w swoim stanowisku z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych regulowanych ustawą o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy, zwrócił uwagę, że na podstawie przeprowadzonych
kontroli zostało stwierdzone naruszanie przez organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych warunków posiadanych zabezpieczeń finansowych poprzez:
– zaniżanie przez przedsiębiorców przychodów przedkładanych ubezpieczycielom
do wyliczenia wysokości sumy gwarancji;
– pobieranie przez organizatorów turystyki przedpłat od klientów na poczet imprez
turystycznych, niezgodnie z zapisami umów gwarancji, co jest istotne ze względu
na fakt wyliczania sumy gwarancji nie tylko jako określony procent rocznych
przychodów z tytułu wykonywanej działalności, ale również w zależności od wysokości i terminów przedpłat przyjmowanych od klientów;
– pobieranie przez agentów turystycznych wyższych przedpłat od klientów niż
przewidują zapisy umów gwarancji oraz ich umowy agencyjne zawarte z organizatorami turystyki;
– wykreślanie przez organizatorów turystyki swoich biur podróży z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wpisywanie ich jako nowe
firmy, w ten sposób, aby obowiązywała je minimalna wysokość gwarancji dla
przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
W celu ograniczenia skutków nieprawidłowości zaobserwowanych w działalności
przedsiębiorców turystycznych zasadne jest wprowadzenie do następujących rozporządzeń Ministra Finansów, modyfikacji, służących uszczelnieniu systemu.
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej
w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 238, poz. 1584);
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252,
poz. 1690).
W związku z powyższym Ministerstwo Sportu i Turystyki zaproponowało
Ministerstwu Finansów rozważenie możliwości wprowadzenia w przedmiotowych rozporządzeniach modyfikacji, służących uszczelnieniu systemu m.in. poprzez:
– uszczegółowienie definicji przychodów przedsiębiorców, które stanowią podstawę wyliczenia minimalnych sum zabezpieczeń,
– doprecyzowanie przepisów określających sposób obliczania minimalnych sum
gwarancyjnych zabezpieczenia,
– zmianę regulacji dotyczących minimalnych sum gwarancyjnych dla przedsiębiorców którzy się przekształcają, łączą z innymi przedsiębiorcami, zmieniają
formę prawną, lub przejmują zobowiązania innych przedsiębiorców wynikające
z zawartych przez nich umów o imprezę turystyczną,
– wdrożenie instrumentów umożliwiających ocenę kondycji finansowej przedsiębiorców turystycznych (np. konieczność załączania do gwarancji ubezpieczeniowej rocznego sprawozdania finansowego; nowe podmioty powinny deklarować
poziom obrotu i planowaną liczbę klientów w celu ustalenia wysokości gwarancji; wypracowanie procedur współpracy z ubezpieczycielami),
– podwyższenie minimalnych sum gwarancji i ubezpieczeń w przypadku przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność organizatora turystyki i pośrednika
turystycznego, którzy dotąd nie mieli przychodów osiąganych z tej działalności.
Sygnalizowane przez branżę turystyczną i bankowo-ubezpieczeniową, problemy
w funkcjonowaniu systemu zabezpieczeń oraz tegoroczne przypadki niewypłacalności
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stanowią impuls do ponownego podjęcia prac nad wzmocnieniem systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek
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niewypłacalności biur podróży. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadziło ponowne konsultacje z branżą turystyczną odnośnie do możliwości ustanowienia obligatoryjnego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
Także Konwent Marszałków, we wspomnianym „Stanowisku...” dostrzegł konieczność zmodyfikowania tego systemu, proponując między innymi dodatkowe wzmocnienie ochrony interesów majątkowych klientów poprzez utworzenie dodatkowego zabezpieczenia finansowego umownie określanego funduszem/kasą, który zabezpieczałby
interesy klientów w razie niewypłacalności organizatora turystyki, stanowiąc rezerwę
bądź główny zasób środków na wypadek wyczerpania lub braku kwot zabezpieczonych poprzez umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na
rzecz klientów. Przychody funduszu/kasy stanowiłyby wpłaty organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych naliczanych z realnie podpisanych umów.
Koncepcja Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego to rozwiązanie na rzecz uzupełnienia istniejącego systemu zabezpieczeń, szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy nie można było przewidzieć wielkości roszczeń. Nie zastępuje ona obowiązku zabezpieczenia się przez przedsiębiorcę turystycznego w sposób odpowiedni do
rodzaju i skali prowadzonej działalności.
W Ministerstwie Sportu i Turystyki przygotowany został wstępny projekt ustawy
o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, który aktualnie jest przedmiotem konsultacji społecznych w środowisku branży turystycznej oraz bankowo-ubezpieczeniowej,
a także wśród urzędów marszałkowskich. Na podstawie wyników tych konsultacji
w Ministerstwie Sportu i Turystyki zostaną podjęte dalsze działania legislacyjne.
Należy zwrócić także uwagę na trwające obecnie w ramach Komisji Europejskiej
prace nad przeglądem dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Wyniki rewizji – których przedstawienie przez Komisję Europejską zapowiedziane jest na koniec roku 2012 – i późniejsza
zmiana dyrektywy oraz przygotowywana w Ministerstwie Sportu i Turystyki ocena
funkcjonowania systemu zabezpieczeń finansowych będą podstawą podjęcia ewentualnych kolejnych prac nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych.
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w zakresie unormowań
prawnych dotyczących pomocy i wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Okazuje się jednak, że w obowiązujących przepisach nadal można spotkać rozwiązania, które są mało korzystne dla osób dotkniętych tym zjawiskiem.
Jedną z możliwości uwolnienia się od sprawcy przedmiotowego przestępstwa jest jego eksmisja, co przewiduje art. 11a ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problem pojawia się jednak
na etapie postępowania egzekucyjnego, kiedy sprawca pomimo wyroku nie
chce opuścić lokalu i do postępowania włącza się komornik. Tak zwane opłaty stałe, należne komornikowi w przypadku egzekwowania eksmisji osoby
z lokalu ponosi wierzyciel, czyli osoba, na rzecz której dokonywana jest eksmisja. Uściślić należy, że opłata za opróżnienie lokalu z osób jest bardzo wysoka, wynosi bowiem blisko 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za każdą izbę (na przykład opłata za eksmisję z trzypokojowego mieszkania
wynosi około 4 tysięcy zł). Ewentualne zwolnienie z kosztów uzależnione jest
od oceny sytuacji materialnej ofiary.
Przedstawione rozwiązanie jest trudne do zaakceptowania. Prowadzi
ono w istocie do tego, że osoba, która doświadczyła tak destrukcyjnego przestępstwa, musi najczęściej ponosić jeszcze dodatkowe, niemałe koszty po
to, by uwolnić się od swojego oprawcy. W mojej ocenie państwo powinno
zagwarantować lepsze standardy wsparcia ofiary przemocy domowej w tym
zakresie. Każda ofiara, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, a przede
wszystkim zamożności, zasługuje na pełną i równą ochronę ze strony państwa i w związku z tym zasadne byłoby ustawowe zwolnienie takich osób
z wszelkich kosztów.
Proszę więc Pana Ministra o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na
celu zagwarantowanie lepszej ochrony prawnej osobom, które doświadczyły
przedmiotowego przestępstwa i podjęły próbę walki z przemocą.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 22.08.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
uprzejmie przedstawiam Pani Marszałek stanowisko do oświadczenia Pana senatora Ryszarda Knosali, złożonego podczas 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 26 lipca 2012 r., skierowanego do Ministra Sprawiedliwości w dniu
2 sierpnia 2012 roku – BPS/043-16-622/12.
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Oświadczenie powyższe dotyczy opłat egzekucyjnych w sprawach o opróżnienie
lokalu mieszkalnego i zawiera prośbę o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w kierunku
ustawowego zwolnienia osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie, od opłat egzekucyjnych w sprawach o eksmisję sprawcy ww. przemocy z wspólnie zajmowanego
lokalu mieszkalnego.
Na wstępie, należy zauważyć, że w sprawie trudności z eksmisją sprawców przemocy w rodzinie, w tym opłat egzekucyjnych, Minister Sprawiedliwości zajmował stanowisko już wcześniej, w odpowiedzi z dnia 20 października 2009 roku na interpelację
nr 11601 posła Lucjana Karasiewicza. Stan prawny od tego czasu nie uległ zmianie.
Opróżnienie lokalu z rzeczy i osób odbywa się zgodnie z przepisami o egzekucji
świadczeń niepieniężnych. Wszczęcie egzekucji w ww. sprawach, zgodnie z art. 49a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz.U. Nr 231, poz. 1376 z 2011 r.), uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela
opłaty stałej, która zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wynosi 40% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia (w chwili obecnej opłata ta wynosi 1166,86 zł). Przepisy
art. 770 i 7701 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) przewidują możliwość odzyskania przez wierzyciela poniesionej przez niego opłaty egzekucyjnej od dłużnika, po zakończeniu postępowania.
Zwrot tej opłaty wierzycielowi należy się również w przypadku, gdy dłużnik opuści
lokal na skutek wezwania go przez komornika sądowego do dobrowolnego wykonania
tej czynności, na skutek czego postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone na wniosek wierzyciela (vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2001 r., III CZP
74/01, OSNC 2002/10/117).
Oczywiście może się jednak zdarzyć, że ze względu na niewypłacalność dłużnika
koszty te w rzeczywistości obciążą wierzyciela. Tym niemniej powyższe stanowi ryzyko
każdego postępowania egzekucyjnego.
W aktualnym stanie prawnym, zwolnienie od kosztów sądowych uzależnione jest
od wykazania przez osobę domagającą się zwolnienia braku możliwości poniesienia
tych kosztów bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Zwolnienie
takie, przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne (art. 771 k.p.c.). Istnieje również możliwość domagania się
takiego zwolnienia wyłącznie na etapie postępowania egzekucyjnego.
Zarzut postawiony w oświadczeniu, jakoby uzależnienie zwolnienia z opłaty sądowej/egzekucyjnej od stanu majątkowego wierzyciela w sprawach o eksmisję sprawców przemocy w rodzinie, nie zabezpieczał w wystarczający sposób praw ofiary, uznać
należy za nieuzasadniony.
Po pierwsze, oświadczenie skupia się na eksmisjach prowadzonych na podstawie
orzeczenia wydanego w trybie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), który jako jeden z wielu
przepisów przewiduje odseparowanie sprawcy od osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Wprowadzanie jakichkolwiek ulg (zwolnień) od opłat egzekucyjnych w stosunku tylko
do tego rodzaju spraw, powodowałoby nierówne traktowanie pokrzywdzonych przemocą
w rodzinie, którzy uzyskali wyrok eksmisyjny na innych podstawach prawnych.
Po drugie, w oświadczeniu pominięto fakt, że ostateczne koszty opłaty egzekucyjnej, na podstawie art. 770 k.p.c., poniesie dłużnik, z wyjątkiem gdy ze względu na stan
majątkowy nie będzie w rzeczywistości w stanie zwrócić kosztów egzekucyjnych.
Po trzecie, podkreślenia wymaga, że ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych,
które nie odnosi się do sytuacji osobistej, majątkowej oraz rodzinnej strony dokonującej czynności podlegającej opłacie, stanowi wyjątek od konstytucyjnej zasady równości stron wobec prawa albowiem uprzywilejowuje jedną grupę podmiotów względem
innej. Oczywiście w świetle przepisów konstytucji jest to dopuszczalne, jeśli przemawiają za tym szczególne względy społeczne, ekonomiczne itp. Przykładowo, za zwolnieniem od kosztów sądowych wierzycieli alimentacyjnych przemawia charakter przysługujących im roszczeń, których wysokość wyznaczana jest potrzebami egzystencjonalnymi uprawnionego.
Nie ma jednakże racjonalnych powodów do generalnego ustawowego zwolnienia
od kosztów sądowych osób będących pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie. Osoby
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te mogą bowiem znajdować się w sytuacji pozwalającej na uiszczenie kosztów bez
uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Ustawowe zwolnienie od
kosztów wyżej wymienionych osób oznaczałoby konieczność rozważenia zwolnienia
od kosztów sądowych również i innych podmiotów z uwagi na okoliczności faktyczne
np. pokrzywdzonych czynami niedozwolonymi, konsumentów itd. Każdej z tych grup
podmiotów można by było bowiem przypisać cechę szczególną (wyróżniającą), która dawałaby podstawę do żądania wprowadzenia ustawowego zwolnienia od kosztów
sądowych. Cechy te jednak nie mają na tyle istotnego znaczenia społecznego, aby
rozważać wprowadzenie rozwiązania prawnego w postaci zwolnienia od kosztów sądowych, bez względu na status majątkowy osób dochodzących praw przed sądem bądź
w postępowaniu egzekucyjnym.
Z wyżej wymienionych powodów w Ministerstwie Sprawiedliwości nie są prowadzone, ani też planowane, prace zmierzające do wprowadzenia ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych/egzekucyjnych wierzycieli w sprawach o eksmisję sprawcy
przemocy w rodzinie z lokalu mieszkalnego, zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn

66

16. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2012 r.

Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
zabraniają „zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych”. Naruszenie tego zakazu traktowane jest jako wykroczenie
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Sam przepis co do
zasady nie budzi zastrzeżeń, spotkałem się jednak z pewnymi wątpliwościami, zgłaszanymi przez użytkowników bagażników rowerowych montowanych z tyłu pojazdu (na przykład na haku holowniczym albo na klapie
tylnej). Bardzo często zdarza się, że taki bagażnik częściowo zakrywa tylne
światła i tablicę rejestracyjną. O ile problem świateł można rozwiązać, montując dodatkowe oświetlenie na bagażniku rowerowym, o tyle nierozstrzygnięta pozostaje kwestia prawidłowego umieszczenia tablicy rejestracyjnej.
Według niektórych opinii, jeśli bagażnik rowerowy zasłania tylną tablicę rejestracyjną, to można ją zdemontować z pojazdu i umieścić na bagażniku
rowerowym. Część ekspertów jednak podaje w wątpliwość takie rozwiązanie i argumentuje, że tylna tablica rejestracyjna powinna być umieszczona
wyłącznie na pojeździe, z poszanowaniem wymagań szczegółowych określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jeszcze inni proponują, aby wzorem
niektórych krajów europejskich zagwarantować właścicielom pojazdów możliwość zwrócenia się do starostwa powiatowego o wydanie trzeciego egzemplarza tablicy rejestracyjnej w celu umieszczenia jej na stałe na bagażniku.
Brak jednoznacznych uregulowań prawnych w zakresie właściwego postępowania w omówionym przypadku naraża podróżujących na odpowiedzialność karną. Proszę zatem Pana Ministra o zainicjowanie zmian legislacyjnych, które rozwiążą opisany problem. Wydaje się przy tym, że najprostszym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie przeniesienia tablicy rejestracyjnej
na bagażnik zamontowany z tyłu pojazdu.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala


Odpowied
Warszawa, 27 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 2 sierpnia 2012 r. Nr BPS/043-16-623/12, przy
którym przekazano oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali w sprawie uregulowań prawnych kwestii umieszczania tablicy rejestracyjnej z tyłu pojazdu w przypadku zamontowania bagażnika rowerowego uprzejmie informuję, że w tym zakresie
bardzo istotny jest aspekt prawny zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu
drogowego, w przypadku stosowania takiego wyposażenia, oraz dopuszczenia takiego
wyrobu (bagażnika) do obrotu.
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Pragnę wyjaśnić, że w obecnym stanie prawodawstwa europejskiego nie ma określonych wymagań homologacyjnych dla takich bagażników. Wprowadzenie do krajowych regulacji prawnych rozwiązań w zakresie umieszczania tylnej tablicy rejestracyjnej w przypadku zmontowania na haku holowniczym bagażnika rowerowego, według dokonanej oceny przez Ministerstwo, mogłoby być powiązane z artykułem 31
Dyrektywy 2007/46/WE, który ma zastosowanie w zakresie dopuszczania do ruchu
oryginalnych części lub wyposażenia, które nie są objęte systemem homologacji.
Uprzejmie informuję, że ww. art. 31 Dyrektywy 2007/46/WE wprowadza wymóg
uzyskania zezwolenia dla przedmiotów wyposażenia i części nieobjętych homologacją, określonych w załączniku nr XIII do ww. dyrektywy, mogących stworzyć znaczne
zagrożenia dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego oddziaływania na środowisko. Komisja Europejska nie określiła
dotychczas w wykonaniu ww. art. 31 załącznika do tej Dyrektywy, który stanowiłby
wykaz ww. przedmiotów wyposażenia.
W związku z powyższym z chwilą podjęcia przez Unię Europejską prac w zakresie określenia w ww. załączniku nr XIII wykazu przedmiotów wyposażenia lub części, nieobjętych procedurą homologacji, władze RP wystąpią z wnioskiem do Komisji
Europejskiej o uwzględnienie w tym zakresie bagażników rowerowych.
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Ministerstwa, podnoszone przez Pana
Senatora Ryszarda Knosalę zmiany legislacyjne w przepisach krajowych, w zakresie
możliwości przeniesienia tylnej tablicy rejestracyjnej na zamontowany bagażnik powinny być poprzedzone przyjęciem europejskich rozwiązań w zakresie dodatkowego
wyposażania pojazdów. W przypadku wprowadzenia ww. rozwiązań dopuszczających
do użytkowania bagażniki rowerowe, możliwa będzie zmiana przepisów dopuszczających przełożenie tylnej tablicy rejestracyjnej, tak aby oznaczała pojazd wraz z bagażnikiem rowerowym. Takie rozwiązanie nie powodowałoby dodatkowych procedur administracyjnych, związanych z obowiązkiem wydania kolejnej tablicy rejestracyjnej.
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
Pozwolenie na budowę stanowi decyzję administracyjną, a co za tym
idzie, jak każda decyzja, może zostać uchylone. Problem pojawia się w przypadku, gdy uchylenie przedmiotowej decyzji następuje po zrealizowaniu inwestycji, to jest na przykład po wybudowaniu obiektu. Sposób postępowania
w takim przypadku nie jest wyraźnie uregulowany w prawie budowlanym.
Rozważania prowadzone w przedmiotowej kwestii według doktryny
i praktyki przynoszą nie tylko różnorakie propozycje rozwiązań, ale również
szereg wątpliwości odnoszących się zarówno do wyboru właściwej procedury legalizacyjnej obiektów pozbawionych pozwolenia na budowę i ich statusu prawnego, jak i ewentualnych sankcji grożących inwestorom. Zarówno
orzecznictwo, jak i doktryna wskazują na obowiązek organów w zakresie
podjęcia działań zmierzających do legalizacji przedmiotowych obiektów.
Liczne rozbieżności pojawiają się jednak w zakresie wskazania procedury
oraz terminów, w których taka legalizacja miałaby nastąpić. Nie są również
jasne skutki braku przedmiotowej legalizacji. Oczywiste wydaje się, że skoro inwestor zrealizował inwestycję budowlaną na podstawie ostatecznego
pozwolenia na budowę, to nie można obciążać go konsekwencjami błędów
popełnianych przez organ w toku wydania przedmiotowego pozwolenia.
Trudna jest również odpowiedź na pytanie, co dzieje się z pozwoleniem na
użytkowanie, skoro zostało ono wydane na podstawie uchylonego później
pozwolenia na budowę.
Każda decyzja o uchyleniu pozwolenia na budowę pociąga za sobą nie
tylko ogromne emocje inwestora, ale również jego niepewność co do dalszych
działań, jakie powinien podjąć. Brak jasnych przepisów w przedmiotowej
kwestii stanowi zatem, w mojej ocenie, poważne naruszenie kodeksowej
zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. W związku
z tym proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby wprowadzenia właściwych przepisów odnośnie do omawianego problemu.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala


Odpowied
Warszawa, 3 września 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 2 sierpnia
2012 r., znak: BPS/043-16-623/12, w sprawie doprecyzowania przepisów ustawy
Prawo budowlane, w zakresie sytuacji prawnej oraz sposobu postępowania, w przypadku uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę po zrealizowaniu inwestycji budowlanej, niniejszym uprzejmie informuję i wyjaśniam.
Kwestia skutków prawnych wyeliminowania z obrotu prawnego wydanej decyzji
o pozwoleniu na budowę uregulowana została w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243. poz. 1623. z późn. zm.). Istotna
zmiana treści art. 37 ust. 2 nastąpiła w dniu 26 września 2005 r., kiedy weszła w życie
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364). Przed dniem 26 września 2005 r., art. 37
ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stanowił, że rozpoczęcie albo wznowienie budowy
w przypadkach określonych w ust. 1 i art. 36a ust. 2 może nastąpić po wydaniu nowej
decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu
na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 3. Zatem, wydanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej nowej decyzji o pozwoleniu na budowę dopuszczalne było wyłącznie w przypadku jej wygaśnięcia, a decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – w przypadku istotnych odstępstw.
Jednocześnie art. 37 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym przed 25 września 2005 r.
nie określał skutków prawnych i właściwego trybu postępowania w razie uchylenia
decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopiero znowelizowany przepis art. 37 ust. 2 ustawy
– Prawo budowlane wprost przewidział, że także w przypadku stwierdzenia nieważności i uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest uzyskanie, od organu
administracji architektoniczno-budowlanej, nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przy czym zastosowanie tego przepisu należy dopuścić w przypadku budowy
prawnie niezakończonej tj. nieoddanej do użytkowania. Dotyczy to zarówno budowy będącej w trakcie realizacji, gdzie uzyskanie pozwolenia na budowę związane jest
z koniecznością wykonania robót budowlanych, jak również budowy faktycznie zakończonej, która nie wymaga prowadzenia dalszych robót budowlanych. Zatem, uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest konieczne, niezależnie od tego, na
jakim etapie robót budowlanych pierwotna decyzja o pozwoleniu na budowę została
wyeliminowana z obrotu prawnego (w trakcie realizacji budowy obiektu budowlanego,
czy w przypadku faktycznego wykonania wszystkich robót budowlanych). Z punktu widzenia ustawy – Prawo budowlane inwestycja jest formalnie zakończona, jeżeli
została oddana do użytkowania. Tym samym, inwestycja może zostać zakończona –
przez oddanie do użytkowania – wyłącznie wtedy, gdy inwestor uzyska nową decyzję
o pozwoleniu na budowę.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że wyeliminowanie z obiegu prawnego decyzji
o pozwoleniu na budowę, w oparciu o którą została wydana decyzja o pozwoleniu na
użytkowanie, daje podstawę do wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie w trybie art. 145 §1 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 –
t.j. z późn. zm.). Ponadto należy zauważyć, że w przypadku zrealizowania inwestycji na
podstawie pozwolenia na budowę, które później zostało uchylone, organy nadzoru budowlanego nie prowadzą postępowań legalizacyjnych, jeśli decyzja uchylająca pozwolenie na budowę stała się ostateczna po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.
Odnosząc się do postulowanej przez Pana Senatora zmiany istniejących przepisów
ustawy – Prawo budowlane, uprzejmie informuję, że w świetle przedstawionych wyjaśnień, nie jest ona konieczna.
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 pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat zajmuję się pomaganiem osobom dotkniętym różnego rodzaju niepełnosprawnością i orientuję się, jakie są oczekiwania tej grupy
społecznej wobec ustawodawców, państwa polskiego i jego resortów służby
zdrowia i polityki społecznej. Do budynków Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach każdego dnia przychodzą dziesiątki osób, które
dzielą się swoimi spostrzeżeniami, obawami, troskami dnia codziennego.
Chcę więc zwrócić uwagę na dwie sprawy, które w sposób bezpośredni
dotyczą grona osób niepełnosprawnych.
Pierwsza sprawa, Panie Ministrze, jest taka: rodziny, w których więcej
niż jedno dziecko jest dotknięte niepełnosprawnością, powinny być objęte
szczególną troską i opieką naszego państwa. Chcę zapytać, czy możliwe jest
podjęcie konsultacji społecznych i prac nad art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim przepis ten odmawia uprawnionemu
prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy,
albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie
– w przypadku rodziny dotkniętej niepełnosprawnością kilkorga dzieci. Nawet pani rzecznik praw obywatelskich orzekła, że przepis ten jest niezgodny
z zasadą równości w związku z zasadą szczególnej pomocy państwa rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne, a także z zasadą ochrony
małżeństwa oraz zasadą sprawiedliwości społecznej.
Drugą sprawą, o którą chcę zapytać, jest kwestia przepisów powodujących, że osoba niepełnosprawna może przez pewien czas pozostawać bez
ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Taki stan rzeczy może zaistnieć
w czasie, gdy osobie niepełnosprawnej kończy się ważność orzeczenia i składa ona wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności. Obecnie
obowiązujące przepisy dają osobie, której kończy się czasowe orzeczenie
o niepełnosprawności, możliwość składania wniosku o ponowne orzekanie
w terminie zaledwie trzydziestu dni przed upływem terminu ważności orzeczenia. Czas ten jest bardzo krótki, tymczasem osoba niepełnosprawna nie
może złożyć wniosku wcześniej, na przykład na czterdzieści lub pięćdziesiąt
dni przed upływem terminu ważności takiego orzeczenia. To powoduje, że
pomiędzy utratą ważności posiadanego orzeczenia a datą wydania kolejnego – na które czasem trzeba poczekać trochę dłużej – obywatele pozostają bez
uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.
Chcę zapytać, czy można zmienić odnośny zapis tak, aby dawał osobie niepełnosprawnej możliwość złożenia wniosku o ponowne orzekanie wcześniej
niż na trzydzieści dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
Z poważaniem
Stanisław Kogut
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Odpowiedź
Warszawa, 17.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 roku (znak: BPS-043-16-624/12) oświadczenie Pana Senatora Stanisława
Koguta w sprawie procedury wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz zasad
przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, uprzejmie informuję.
System orzekania o niepełnosprawności jest systemem pozaubezpieczeniowym
i pozarentowym. a więc nie rodzi bezpośredniego skutku w postaci nabycia prawa do
świadczeń o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (na podstawie wydanego orzeczenia), dlatego też przyjęte zostało rozwiązanie zgodnie z którym datą wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest termin posiedzenia
składu orzekającego, o czym stanowi §11 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.).
Oznacza to, iż powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności może
przyjąć wniosek o wydanie orzeczenia osoby posiadającej ważne orzeczenie wydane
na czas określony, jednakże nie może, co do zasady, rozpatrzyć tego wniosku, tj. wydać kolejnego orzeczenia na posiedzeniu składu orzekającego przed upływem terminu ważności wydanego wcześniej orzeczenia. Wydanie bowiem nowego orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w okresie ważności dotychczasowego, prowadziłoby do sytuacji istnienia w tym samym czasie dwóch decyzji
dotyczących statusu osoby niepełnosprawnej i w konsekwencji oznaczałoby nieważność powyższych decyzji, co wynika z reguł postępowania określonych przepisami
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Zgodnie z art. 156 §1 pkt 3 Kpa organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio
rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną. Nie ma przy tym znaczenia jaki okres pozostał
do upływu terminu ważności posiadanego orzeczenia.
W celu zminimalizowania ryzyka związanego z przedłużaniem się procesu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dniem 1 stycznia 2010 r.
dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803). Jednym
z elementów procedury orzeczniczej poddanym nowelizacji stało się określenie terminu złożenia wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obowiązujące do 31 grudnia 2009 r. nie określały terminu złożenia wniosku
o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W konsekwencji osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie składały bardzo często
wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia na kilka miesięcy przed upływem terminu
ważności posiadanego orzeczenia. Jednocześnie zespoły orzekające o niepełnosprawności nie miały i nadal nie mają w takiej sytuacji prawnej możliwości wydania kolejnego orzeczenia, ze względu na funkcjonowanie w obrocie prawnym ważnej decyzji,
na co wskazałem powyżej. Prowadziło to do niezadowolenia osób zainteresowanych
i składania skarg na postępowanie organów orzeczniczych.
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W związku z powyższym znowelizowano przepis §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ten sposób, że osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia
o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Celem przedmiotowej zmiany było określenie czytelnych zasad postępowania w przypadku ubiegania
się o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności i tym
samym zapobieganie powstawaniu sporów pomiędzy stronami postępowania w tym
zakresie.
Jednocześnie należy podkreślić, że określony w przedmiotowym przepisie termin
jest terminem instrukcyjnym dla organu, niezachowanie tego terminu przez osobę zainteresowaną (wnioskodawcę) nie wywiera skutków prawnych dla wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Celem terminu instrukcyjnego jest bowiem zapewnienie sprawności działania organu. Trybunał Konstytucyjny
w uzasadnieniu uchwały z dnia 16 czerwca 1993 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 234) podniósł,
iż termin instrukcyjny może być bez ujemnych skutków prawnych przekroczony, gdy
jest to usprawiedliwione jakimiś poważnymi powodami, a jego przekroczenie nawet
bez ważnych powodów nie wpływa na skutki materialnoprawne rozstrzygniętej sprawy. Jeżeli dotyczy on czynności podejmowanych przez określony organ, dotyczy on
z reguły wewnętrznej sfery działania tego organu i rodzić może ujemne skutki prawne
w tej sferze, natomiast nie rodzi skutków materialnoprawnych na zewnątrz. W przeciwieństwie do tego termin prekluzyjny rodzi skutki w sferze materialnoprawnej, prowadząc z reguły do wygaśnięcia określonego prawa czy uprawnienia.
Jeżeli osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony wystąpi z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia, skutki prawne wiążące się z wniesieniem przedmiotowego wniosku nastąpią dopiero po
upływie wskazanego w znowelizowanym przepisie §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności terminu. Wcześniejsze przyjęcie
przez uprawniony organ orzekający wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności nie zrodzi również negatywnych konsekwencji – w postaci pozostawania organu w bezczynności – dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 1999 r. (sygn. akt: I SAB 161/98), by można było mówić, iż organ
administracyjny właściwy do rozpoznania sprawy kończącej się wydaniem przez ten
organ decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) pozostaje w zwłoce w załatwieniu sprawy, musi w tej sprawie toczyć się postępowanie administracyjne. Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia nie wszczyna de facto postępowania w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym,
w wyżej opisanej sytuacji organ nie będzie pozostawał w bezczynności.
Sposobem zakończenia postępowania administracyjnego w takim przypadku, będzie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności po
przeprowadzeniu wskazanej w przepisach procedury orzeczniczej, która zostanie uruchomiona w terminie wskazanym w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (przy czym terminem złożenia wniosku będzie termin rzeczywistego dokonania tej czynności).
Jednocześnie pragnę zauważyć, iż wskazane powyżej rozwiązanie przyjęte w systemie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, który jako system pozaubezpieczeniowy i pozarentowy nie rodzi skutków w postaci bezpośredniego
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nabycia prawa do świadczeń pieniężnych (na podstawie wydanego orzeczenia), nie
wpływa – pomimo braku możliwości wydania kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia
(z wyjątkiem sytuacji zmiany stanu zdrowia uregulowanej w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) – negatywnie na prawo
do korzystania z określonych świadczeń pod warunkiem uwzględnienia specyfiki procesu orzekania o niepełnosprawności w przepisach regulujących ich przyznawanie.
Najlepszym tego przykładem są zasady przyznawania świadczeń rodzinnych określone przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(j.t. Dz. U. z. 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Regulujący tę problematykę art. 24
przedmiotowej ustawy stanowi, że jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono
wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności
osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się
do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej
jednak niż do końca okresu zasiłkowego. Natomiast w przypadku utraty ważności
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację
poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki
uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:
1) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od
dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na
czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas
określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala
się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Podobna w swoim założeniu konstrukcja korzystania z uprawnień wynikających
ze statusu osoby niepełnosprawnej, wprowadzona została do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w stosunki do uprawnień pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną z dniem 1 stycznia 2011 r.,
a w przypadku uprawnień pracowniczych z dniem 1 czerwca 2011 r.
Zgodnie z art. 2a ust. 1–3 przedmiotowej ustawy osobę niepełnosprawną wlicza
się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia
pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę
niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że
w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został
złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem
ust. 3. Przywołany ust. 3 stanowi natomiast, iż bez względu na datę złożenia wniosku
o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie
do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia,
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jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.
Z kolei art. 20c ww. ustawy (obowiązujący od 1 czerwca 2011 r.) stanowi, że osobie
niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze określone w niniejszym rozdziale odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do
stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a.
Reasumując powyższe, przedmiotowa zmiana przepisów regulujących procedurę
orzeczniczą nie stanowi źródła trudności opisanych w przesłanej interpelacji.
Przytoczone powyżej przykłady rozwiązań prawnych, uwzględniające specyfikę
orzecznictwa o niepełnosprawności, gwarantują osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z ulg i uprawnień w sposób ciągły (przy zachowaniu pewnych warunków). Tego rodzaju rozwiązania, a nie zmiana procedury orzeczniczej, stanowią
o rzeczywistej możliwości korzystania ze statusu osoby niepełnosprawnej w pełnej
rozciągłości. Mając na względzie powyższe, racjonalnym rozwiązaniem wskazanego
problemu jest odpowiednie konstruowanie przepisów prawa przyznających osobom
niepełnosprawnym ulgi i uprawnienia, a nie zmiana procedury orzeczniczej.
Odnosząc się do wskazanej w oświadczeniu Pana Senatora Stanisława Koguta kwestii przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego należy zauważyć, iż zgodnie z art. 17
ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba w rodzinie ma ustalone prawo do
dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną. W związku z powyższym
zapisem, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko jednej osobie w rodzinie, nawet
jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedna osoba niepełnosprawna wymagająca szczególnej
opieki. Intencją ustawodawcy było niekreowanie rozwiązań, które by motywowały do
dezaktywacji zawodowej, z powodów opiekuńczych, więcej niż jednego członka rodziny. Obecnie nie są planowane żadne zmiany w zakresie przyznawania świadczenia
pielęgnacyjnego w zależności od liczby osób niepełnosprawnych w rodzinie.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego chcę zapytać
o pewne kwestie związane z wprowadzaniem na terenie naszego kraju inteligentnych systemów transportowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad planuje budowę Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Kończą się właśnie prace ekspertów, których zadaniem było wypracowanie założeń technicznych. Eksperci pracują w grupach przy stowarzyszeniu ITS
Polska. System budowany przez generalną dyrekcję będzie kosztował około
1,5 miliarda zł. Przetarg ma zostać ogłoszony pod koniec tego roku. W związku z tym chciałbym zapytać, jaki procent udziału środków unijnych przewidziano w planowanym systemie.
W kontekście planów budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem
chcę także zapytać o to, czy są prowadzone konsultacje – a jeśli tak, to na
jakim one są etapie – w sprawie wdrażania systemu ITS przez różnych usługodawców transportowych. Mam tutaj na myśli głównie GDDKiA i sektor
kolejowy.
Z poważaniem
Stanisław Kogut


Odpowied
Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Koguta złożone podczas
16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca br. w sprawie wprowadzania na terenie
Polski inteligentnych systemów transportowych, przesłane pismem nr BPS/043-16-625/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r., uprzejmie przedkładam poniższą odpowiedź.
W odniesieniu do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że szacowany koszt realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem wynosi 700 mln zł.
Ogłoszenie przetargu na jego wykonanie przewidywane jest na rok 2013, a prace związane z jego budową powinny zostać zakończone w 2017 r. Obecnie, na podstawie
zaakceptowanego Programu Inwestycji, na realizację zadania zostały zabezpieczone
środki budżetowe w kwocie 700 mln zł.
Niezależnie od powyższego, GDDKiA zamierza aplikować o dofinansowanie zadania
ze środków Unii Europejskiej. Na bieżąco monitorowana jest możliwość ubiegania się
o dofinansowanie inwestycji w ramach obecnej perspektywy finansowej. Równolegle
czynione są przez GDDKiA starania, które pozwolą zwiększyć szanse ewentualnego
pozyskania dla inwestycji środków przeznaczonych na działania w obszarze ITS w kolejnej perspektywie finansowej. W tym celu GDDKiA zabiega o wprowadzenie zadania
polegającego na Budowie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem do indykatywnego
wykazu projektów dużych, który to wykaz w myśl zapisów art. 37 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
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oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, jest obowiązkową częścią programu operacyjnego negocjowanego z Komisją Europejską.
W odniesieniu do wdrażania ITS w sektorze kolejowym, uprzejmie informuję
Pana Marszałka, że wdrażanie ITS w tym sektorze stanowi odrębną dziedzinę i nie
ma bezpośredniego powiązania z planami budowy przez GDDKiA Krajowego Systemu
Zarządzania Ruchem, który będzie obejmował transport drogowy.
Prace nad wdrażaniem ITS przez usługodawców transportowych w sektorze kolejowym są prowadzone na wielu płaszczyznach i obejmują m.in.:
– wprowadzanie nowoczesnych sterowanych komputerowo kolejowych systemów
sterowania ruchem na modernizowanych liniach kolejowych w oparciu o Lokalne
Centra Sterowania (LCS) odpowiedzialne za zdalne prowadzenie ruchu kolejowego
(także m.in. sterowanie urządzeniami służącymi do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych) na kilkudziesięciokilometrowych odcinkach linii kolejowych,
– wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na
liniach kolejowych E-20, E-30 i E-65, obejmującego zunifikowaną europejską
radiołączność pociągową GSM-R i zunifikowany europejski system bezpiecznej
kontroli jazdy pociągu ETCS. ERTMS wdrażany jest pilotażowo na linii kolejowej
E-30 na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. Ponadto podpisane są
umowy lub trwają przetargi na budowę systemu na innych odcinkach ww. linii
kolejowych, a także na wyposażenie taboru kolejowego w część pokładową systemu ERTMS,
– wdrażanie i rozwijanie przez przewoźników kolejowych systemów sprzedaży
biletów kolejowych i rezerwacji miejsc przez internet (system e-IC spółki PKP
Intercity SA i system IPR spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) pozwalających
na samodzielny zakup biletu kolejowego, którego wydruk należy okazać w pociągu, lub w przypadku PKP Intercity SA, okazać w wersji elektronicznej na ekranie
telefonu komórkowego lub laptopa,
– wdrożenie przez PKP Intercity SA systemu BILKOM pozwalającego na sprzedaż
biletów kolejowych i rezerwacji miejsc za pomocą telefonu komórkowego, które
podczas kontroli okazuje się na ekranie telefonu komórkowego,
– wdrażanie przez Koleje Mazowieckie sprzedaży niektórych typów biletów kolejowych przez telefon komórkowy poprzez system SkyCash, które podczas kontroli
okazuje się na ekranie telefonu komórkowego,
– wprowadzenie przez przewoźników kolejowych mobilnych kas fiskalnych umożliwiających sprzedaż biletów kolejowych (a także w przypadku PKP Intercity SA
rezerwacji miejsc) przez konduktora na pokładzie pociągu,
– rozwijanie przez przewoźników kolejowych sprzedaży biletów kolejowych poprzez
sieć biletomatów rozmieszczonych na stacjach kolejowych,
– wdrożenie przez PKP Intercity SA przy współpracy z pozostałymi przewoźnikami
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA systemu INFOPASAŻER pozwalającego na
śledzenie na bieżąco przez internet lub telefon komórkowy punktualności dowolnego pociągu pasażerskiego należącego do dowolnego przewoźnika, na podstawie danych wprowadzanych na bieżąco do systemu przez dyżurnych ruchu na
posterunkach ruchu PKP PLK SA.
Ponadto uprzejmie informuję, że państwa członkowskie zobowiązane są wdrażać
techniczne specyfikacje interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych zarówno dla przewozów towarowych (TSI TAF), jak i przewozów pasażerskich (TSI TAP) zgodnie z przyjętym Masterplanem wdrażania przedmiotowych TSI.
Dodatkowo chciałbym poinformować Pana Marszałka, że w związku z implementacją do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/WE
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu
(Dyrektywa ITS), została zmieniona ustawa o drogach publicznych w zakresie m.in.:
I. Wprowadzenia do ustawy o drogach publicznych:
1/ definicji – inteligentne systemy transportowe, interoperacyjność, aplikacja ITS,
usługa ITS, użytkownik ITS, szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego, interfejs, ciągłość usług,
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2/ zasad dotyczących wdrażania ITS.
II. Obowiązku podmiotów do stosowania:
– przy wyborze i wdrażaniu projektów wskazanych wyżej zasad,
– przepisów rozporządzeń wydanych przez Ministra właściwego ds. transportu
w porozumieniu z ministrem do spraw łączności, które mogą zostać wydane po przyjęciu przez Komisję Europejską specyfikacji.
Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 28 sierpnia 2012 r.
(poz. 965).
Dyrektywa ITS tworzy ramy prawne dla budowania interoperacyjnego systemu
zarządzania transportem drogowym na drogach publicznych (w wymiarze krajowym
i europejskim). System ten służyć będzie poprawie funkcjonowania transportu drogowego i jakości usług transportowych.
Większość przepisów Dyrektywy ITS wyznacza zadania i sposób ich realizacji przez
Komisję Europejską. Komisja otrzymała zadanie opracowania specyfikacji dla wdrażanych rozwiązań ITS, których stosowanie ma zapewnić interoperacyjność wdrażanych
rozwiązań. W ramach grup roboczych państwa członkowskie uczestniczą w dyskusji
nad zakresem tych specyfikacji oraz ich ostatecznym kształtem. Komisja wydaje specyfikacje w formie aktów delegowanych po ich przyjęciu przez Komitet ITS utworzony
w trybie Dyrektywy ITS. Przy Komisji działa również Komitet Doradczy (Polskę reprezentuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz). Do
chwili obecnej Komisja nie wydała jeszcze żadnej specyfikacji ITS.
Odnośnie do kwestii przeprowadzania konsultacji, nadmieniam, że w związku z realizacją przez Komisję Europejską postanowień dyrektywy ITS, Komisja przygotowała ankiety internetowe dla 4 spośród 6 działań priorytetowych określonych w dyrektywie ITS:
Działanie a) zapewnienie dostępnych na terenie całej UE usług informacyjnych
o podróżach z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu;
Działanie c) dane i procedury dotyczące dostarczania – w miarę możliwości – użytkownikom bezpłatnie minimalnego zakresu powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym;
Działanie e) zapewnienie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych
miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych;
Działanie f) zapewnienie usług w zakresie rezerwacji bezpiecznych i chronionych
miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.
Celem ankiet było zebranie opinii zainteresowanych stron dla zapewnienia prawidłowego przygotowania przyszłych specyfikacji i norm dotyczących ITS.
MTBiGM zamieściło stosowne informacje na stronie internetowej oraz przekazało
zaproszenie do wyrażania swoich opinii do jednostek administracji oraz do innych
interesariuszy, w tym:
1) Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,
2) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego,
3) Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji,
4) Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych,
5) Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
6) Platformy Technologicznej ITS.
Komisja Europejska organizuje też warsztaty tematyczne, których celem jest
przedstawienie postępu prac oraz wysłuchanie opinii zainteresowanych stron.
Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że stosownie do art. 17 ust. 2
Dyrektywy ITS MTBiGM opracowało i przekazało Komisji Europejskiej Informację dotyczącą krajowych działań w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS)
przewidywanych na kolejny okres pięciu lat. Informacja ta została sporządzona zgodnie z Wytycznymi KE w zakresie sprawozdawczości państw członkowskich (zawartymi
w decyzji wykonawczej Komisji z 13.7.2011).
Informacja została sporządzona we współpracy z urzędami administracji centralnej, samorządami województw i zarządami miast oraz GDDKiA, Inspekcją Transportu
Drogowego i Platformą Technologiczną ITS. Ze względu na konieczność zapewnienia
przejrzystości, informacja została skonstruowana w oparciu o Wytyczne KE w podziale na:
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– krajowe dokumenty strategiczne i ich opis, w tym podsumowanie realizacji działania 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013,
– projekty ITS będące w trakcie wdrożenia i planowane do wdrożenia obejmujące
swym zakresem:
1) obszar całego kraju,
2) tereny poszczególnych województw,
3) obszary miejskie.
– informację odnośnie do planów w zakresie projektów i potencjalnych źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych w obszarze ITS,
– zestawienie projektów na potrzeby monitoringu.
Realizacja przedstawionych przez podmioty zgłaszające poszczególnych projektów
jest uwarunkowana wysokością środków przeznaczonych w ich budżetach na ten cel
lub możliwością pozyskania środków finansowych z budżetu UE.
Informacja została przyjęta przez Komitety Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i Spraw
Europejskich.
Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie przedstawionej odpowiedzi, a Panu
Senatorowi Stanisławowi Kogutowi uprzejmie dziękuję za zainteresowanie się problematyką wprowadzania na terenie Polski inteligentnych systemów transportowych.
Pozostaję z szacunkiem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Konopki
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Działając w oparciu o wnioski i petycje mieszkańców mojego regionu,
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości ponownego
uruchomienia linii kolejowej na trasie Ełk – Orzysz – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) zarówno w zakresie transportu osobowego, jak i towarowego.
Jak podnoszą mieszkańcy tego regionu, połączenie to ma strategiczne
znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Linia ta łączy między innymi takie ośrodki miejskie jak Olsztyn, Mikołajki, Orzysz, Ełk. W przypadku wielu małych
miejscowości czy wsi kolej stanowiła jedyny środek lokomocji, dzięki któremu ich mieszkańcy mogli przemieszczać się do większych ośrodków miejskich. Efektem likwidacji wspomnianej linii jest wykluczenie komunikacyjne. Problem jest tym istotniejszy, że dotyczy rejonu o największym w Polsce
zapóźnieniu infrastrukturalnym, rejonu, gdzie nie tylko powstaje najmniej
inwestycji infrastrukturalnych, ale dodatkowo likwiduje się te już istniejące.
Powszechnie wiadomo, że sytuacja taka powoduje zapaść i degradację gospodarczą i społeczną. Taki stan rzeczy całkowicie uniemożliwia mieszkańcom regionu realizację podstawowych potrzeb takich jak dostęp do ośrodków kształcenia, służby zdrowia i innych.
Wierzę, że Pan Minister rzetelnie i merytorycznie rozważy przedstawioną
problematykę nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale i społecznym.
Z poważaniem
Marek Konopka


Odpowied
Warszawa, 23 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r., Nr BPS/043-16-626/12, oświadczenie Senatora Pana Marka Konopki złożone podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie możliwości ponownego uruchomienia linii kolejowej na trasie Ełk – Orzysz – Olsztyn zarówno w zakresie transportu
osobowego, jak i towarowego, uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5. poz. 13), organizowanie i dofinansowywanie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa jest zadaniem własnym samorządów województw. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
przekazała organizatorom wszelkie kompetencje niezbędne do optymalnego organizowania usług przewozowych, w tym też ustalania wielkości oferty przewozowej, ujętej
w rocznym rozkładzie jazdy pociągów. Wielkość tej oferty jest ustalana na podstawie
zapotrzebowania na usługi przewozowe i z uwzględnieniem możliwości finansowych
do współfinansowania tych usług ze środków organizatora.
Wybór sposobu organizacji rynku transportu publicznego, w tym określenie wielkości oferty przewozowej jest autonomiczną decyzją organizatora. Minister właści-
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wy ds. transportu nie posiada uprawnień do ingerowania w decyzje samorządów
województw w tym zakresie lub do dokonywania oceny prawidłowości tych decyzji.
W związku z tym decyzja o ewentualnym wznowieniu przedmiotowych połączeń należy do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Kursowanie pociągów w relacji Ełk – Olsztyn przez Orzysz w wyniku decyzji samorządu województwa zawieszone zostało z dniem 1 września 2009 r. i spowodowane
było między innymi bardzo małym potokiem podróżnych, który wynosił 20–25 osób.
Stopień pokrycia kosztów wykonywania przewozów przychodami ze sprzedaży biletów
dla całej linii kształtował się na poziomie 39% (na odcinku Mrągowo – Ełk był kilkakrotnie niższy).
Na powyższy stan wpływ miała także wyeksploatowana infrastruktura kolejowa
na odcinku Czerwonka – Orzysz. Ograniczenia prędkości do 30 km/h nie spełniają
kryteriów dla ruchu pasażerskiego.
Zdaniem organizatora przewozów, tj. Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe oraz wypełniając obowiązek dochowania należytej staranności przy wydatkowaniu środków publicznych niezbędne
było ograniczenie przewozów o najniższej rentowności.
Do chwili obecnej według samorządu województwa, nie zaszły żadne istotne zmiany w zakresie zwiększenia potoku podróżnych, które spowodowałyby zmniejszenie
deficytu.
Uruchomienie komunikacji kolejowej na ww. linii wiązałoby się z ponoszeniem
przez samorząd województwa dodatkowych kosztów. W bieżącym roku na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie warmińsko-mazurskim
przeznaczono kwotę około 47 mln zł i w obecnej sytuacji finansowej województwo nie
ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
Nadmienić należy, że miasto Ełk w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych
skomunikowane jest w kierunku Olsztyna przez Korsze i Szczytno, w kierunku Olecka
oraz Białegostoku. Przy tak rozwiniętej komunikacji kolejowej oraz istniejącej pasażerskiej komunikacji przewoźników drogowych nie znajduje uzasadnienia założenie
o pozyskaniu potoku podróżnych na linii Ełk – Olsztyn skutkujących zachowaniem
rentowności tej linii.
Z informacji otrzymanych od przewoźnika towarowego, wchodzącego w skład
Grupy PKP, tj. Spółki PKP CARGO SA, wynika, że Spółka obsługuje stacje: Biskupiec
Reszelski, Mrągowo i Orzysz. Aktualnie, na przedmiotowej linii, oznaczonej numerem 223, z powodu modernizacji odcinka Mikołajki – Orzysz – Ełk, Spółka uruchamia przewozy jedynie od strony Olsztyna na odcinku Olsztyn – Mrągowo. Do stacji
Orzysz realizowanie są tylko transporty wojskowe, które prowadzone są sporadycznie.
W odniesieniu do danych dotyczących realizacji przewozów na ww. trasie, na odcinku Olsztyn – Mrągowo w miesiącach czerwiec – lipiec 2012 r. Spółka PKP CARGO SA
uruchomiła łącznie 59 pociągów.
W uzupełnieniu informuję także, że w celu poprawienia parametrów linii, zadanie
„Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Ełk na odcinku Orzysz – Ełk” zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą
2015, przyjętym przez Radę Ministrów 7 listopada 2011 r. Zakończenie modernizacji
przewidywane jest w 2012 r.
Po zakończeniu robót remontowych nastąpi:
1) poprawienie parametrów eksploatacyjnych torów:
∙ prędkości maksymalnej z 50 km/h do V=80 km/h,
∙ dopuszczalnych nacisków na oś z 196 kN do 206 kN,
∙ likwidacja ograniczeń prędkości pociągów w 8 lokalizacjach na długości
1.350 km.
2) modernizacja obiektów inżynierskich i ramp przeładunkowych,
3) poprawa bezpieczeństwa ruchu na modernizowanym odcinku,
4) skrócenie czasu jazdy o około 15 min.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA pracując w warunkach ograniczonych możliwości finansowych i przy pełnym portfelu inwestycyjnym, ma ograniczone możliwości
realizacji zadań dodatkowych, a projekty inwestycyjne planowane są przede wszyst-
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kim z uwzględnieniem potrzeb przewozowych oraz pod kątem zachowania spójności
sieci. Mając to na uwadze, dalsza modernizacja ciągu Ełk – Olsztyn jest uzależniona
przede wszystkim od zainteresowania przewoźników przedmiotowym połączeniem,
a także aktywności władz samorządowych w odniesieniu do organizacji transportu
w regionie oraz możliwości finansowania infrastrukturalnych projektów kolejowych.
Spółka PKP PLK SA zaproponowała rewitalizację linii na odcinku Czerwonka – Orzysz
w Regionalnym Programie Operacyjnym na okres 2014–2020.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mojego biura senatorskiego pacjent, który w 2005 r. przeszedł transplantację wątroby. Po operacji okazało się, że przeszczepiony narząd pochodził od dawcy anty-HBc dodatniego. Oznacza to, że dawca był
w przeszłości zakażony wirusem HBV, który wraz z przeszczepioną wątrobą dostał się do organizmu pacjenta i w każdej chwili może zaatakować
przeszczepiony narząd i spowodować jego śmierć. U pacjenta zastosowano
terapię składającą się z immunoglobuliny i lamiwudyny. Leczenie okazało się skuteczne. Do tej pory pacjent leczony był w Poradni Nefrologiczno-Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Na
początku czerwca otrzymał informację, iż dalsza terapia lamiwudyną jest
niemożliwa, gdyż NFZ nie zamierza jej dalej refundować. Pacjent ustalił, że
NFZ odmawia refundacji tego leku, gdyż program dotyczący stosowania lamiwudyny zakłada jej bezpłatność tylko w przypadku leczenia, a przypadek
tego pacjenta został potraktowany jako leczenie profilaktyczne. Jak wynika
z uzyskanych informacji, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych
składał w Ministerstwie Zdrowia stosowne dokumenty, dotyczące uzupełnienia programu terapeutycznego o dwa kliniczne obszary: leczenie/profilaktyka osób po przeszczepach wątroby z wynikiem anty-HBc dodatnim oraz
leczenie/profilaktyka infekcji HBV u pacjentów onkologicznych. Jednak do
tej pory ministerstwo nie udzieliło odpowiedzi.
Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy w ministerstwie trwają
prace dotyczące przywołanego problemu. Jeżeli nie, to wnoszę o natychmiastowe ich rozpoczęcie. Jakie możliwości widzi Pan Minister aktualnie, jeśli
chodzi o rozwiązanie tego problemu? Jest to sprawa pilna.
Z poważaniem
Waldemar Kraska


Odpowied
Warszawa, 2012.08.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Waldemara Kraskę podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r., przesłane przy piśmie z dnia
2 sierpnia 2012 r. (BPS/043-16-627/12), proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Do Ministra Zdrowia zgłoszony został przez środowisko pacjentów oraz lekarzy problem dostępu do produktu leczniczego lamiwudyna świadczeniobiorcom po
zabiegu transplantacji narządu z wykrywalnymi przeciwciałami Hbc total (Abs Ag
ujemny, HBV DNA ujemny) oraz pacjentów z wykrywalnymi przeciwciałami Hbc total
(niereplikujący) poddawanych chemioterapii. Podawanie przedmiotowego produktu
leczniczego ww. grupie pacjentów stosowane jest profilaktycznie w celu niedopuszczenia do rozwoju wirusa HBV u osób poddawanych immunosupresji. Zgodnie z ob-
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wieszczeniem 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. większość pacjentów z powyższej
grupy nie kwalifikuje się do programu lekowego Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B. Z informacji uzyskanych od Pana Prof. Andrzeja Horbana, Konsultanta
Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych wynika, iż opisany problem może dotyczyć kilkuset osób.
Pragnę zapewnić, iż celem niezwłocznego zapewnienia ww. pacjentom dostępu
do leczenia produktem lamiwudyna, Minister Zdrowia podjął współpracę z Panem
dr. hab. n. med. Andrzejem Horbanem, oraz podmiotem odpowiedzialnym produktu
leczniczego lamiwudyna – Zeffix, firmą GlaxoSmithKline. Jako iż stosowanie produktu lamiwudyna w profilaktyce rozwoju wirusa HBV wykracza poza wskazania rejestracyjne leku, Minister Zdrowia pismem z dnia 3 sierpnia 2012 r., na podstawie art.
40 ust. 1 ustawy 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.) oraz w związku z art. 31n pkt 5 oraz art. 31s ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zlecił
Radzie Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych przygotowanie, w terminie 14 dni, opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku
w zakresie wskazań pozarejestracyjnych:
– leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po zabiegu transplantacji narządu, u których wykrywa się przeciwciała anty-HBc total,
a nie stwierdza się HBs Ag i HBV DNA,
– leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców w trakcie
i po chemioterapii z wykrywalnymi przeciwciałami HBc total (HBs Ag ujemny,
HBV DNA ujemny) i wykrywalnymi przeciwciałami HBc total (HBs Ag dodatni,
HBV DNA ujemny).
Rada Przejrzystości, na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2012 r. wydała opinię
nr 174/2012 w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Zeffix (lamivudinum)
w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce
Produktu Leczniczego. Rada Przejrzystości uznała za niezasadne objęcie refundacją
stosowania lamiwudyny w programie lekowym „Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B u pacjentów po przeszczepach oraz poddanych chemioterapii”, i jednocześnie uznała za zasadne objęcie refundacją stosowania lamiwudyny w programie
lekowym „Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B u pacjentów po przeszczepach oraz u chorych z chłoniakami, leczonych rytuksymabem”.
W związku z powyższym, w najbliższym czasie, Minister Zdrowia podejmie decyzję
w zakresie zasadności objęcia refundacją produktu lamiwudyna w ww. wskazaniach
pozarejestracyjnych.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Warszawska Opera Kameralna przez pięćdziesiąt lat swego istnienia
stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen muzycznych nie tylko
w Polsce, ale i poza jej granicami. Niestety w minionych latach, a szczególnie
intensywnie w ostatnich miesiącach, jej rola była systematycznie degradowana. Od trzech lat budżet jednostki jest redukowany przez urząd marszałkowski, a w dniu 12 marca 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego
podjął uchwałę zmniejszającą przyznaną wcześniej dotację dla Warszawskiej Opery Kameralnej o kolejne 24%. Kontrole kierowane w tym czasie
do placówki miały, jak się wydaje, nie tylko charakter nadzorczy, ale były
również rodzajem presji i sposobem szukania uzasadnienia dla podjętych
działań. I wreszcie – odwołanie przez zarząd województwa mazowieckiego
w dniu 26 czerwca 2012 r. wieloletniego dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej stawia pod znakiem zapytania przyszłość opery.
Powstała sytuacja niepewności rodzi uzasadnione obawy, że ta zasłużona dla kultury polskiej instytucja może zostać zredukowana do szczątkowej
postaci albo zupełnie znikać z mapy kulturalnej kraju.
Zwracam się do Pana Ministra o pilne podjęcie dialogu z dyrekcją Warszawskiej Opery Kameralnej i władzami samorządowymi województwa
mazowieckiego w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego
finansowania tej instytucji – takiego stanowiska, które umożliwi operze funkcjonowanie na miarę jej szerokich możliwości artystycznych.
Proszę jednocześnie o odniesienie się do apelu o przejęcie Warszawskiej
Opery Kameralnej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i nadanie jej statusu narodowej instytucji kultury.
Robert Mamątow


Odpowied
Warszawa, 21 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Roberta Mamątowa podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 (BPS-043-16-628/12) w sprawie
Warszawskiej Opery Kameralnej, uprzejmie proszę o przyjęcie odpowiedzi.
Kulturotwórcze znaczenie poszczególnych przedsięwzięć podejmowanych przez
Warszawską Operę Kameralną nie podlega dyskusji. Projekty przedkładane przez instytucję w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (stanowiących system dofinansowania przez MKiDN działań m.in. instytucji samorządowych)
co roku spotykają się z wysoką oceną merytoryczną opiniujących je ekspertów oraz,
w konsekwencji, wspierane są ze środków pozostających w dyspozycji resortu kultury. W ciągu pięciu ostatnich lat, od roku 2008, łączna kwota przyznanych Operze
dotacji w ramach Programów wyniosła 2 513 141 zł.
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Doceniając i wspierając inicjatywy artystyczne Warszawskiej Opery Kameralnej,
resort kultury nie widzi możliwości dotowania jej działalności w inny, niż wskazano powyżej, sposób. Nie jest możliwe, aby MKiDN przejmowało i nadawało status
Narodowej Instytucji Kultury każdej instytucji, która potrzebuje wsparcia finansowego. Nie pozwala na to ograniczony budżet – nadanie statusu kolejnej instytucji wymagałoby uprzedniego „odnarodowienia” innej instytucji.
Z poważaniem
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Szanowny Panie Ministrze!
Podczas mojego ostatniego dyżuru senatorskiego zgłosili się z prośbą
o pomoc rolnicy z miejscowości Dzierżanów, Pilichowo, Grodkowo i Wyszogród w powiecie płockim.
W 2013 r. planowana jest przez Agencję Nieruchomości Rolnych sprzedaż
gruntów rolnych w ww. miejscowościach. Pytania rolników dotyczyły formy
przetargu, płatności, warunków ewentualnego powiększenia ich skromnych
gospodarstw. Wiedzą już, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w pierwszej kolejności pod uwagę brani będą spadkobiercy, później dzierżawcy. Największe
kontrowersje wzbudzają jednak dzierżawcy ogromnych obszarowo gruntów,
którzy przepisują swoje gospodarstwa rolne najbliższej rodzinie w celu uniknięcia warunku „nieprzekroczenia 500 ha” (Art. 28a ust. 1: „Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży
łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie
przekroczy 500 ha”).
W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy obawy
wynikające z obchodzenia ww. art. 28 potwierdzają się w rzeczywistości,
a jeżeli tak, to jaka może być tego skala w całej Polsce (może ministerstwo
posiada więcej tego typu zgłoszeń).
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy nie należałoby doprecyzować ustawy, żeby wyeliminować takie przypadki.
Z poważaniem
Marek Martynowski


Odpowied
Warszawa, 24.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego z dnia
26 lipca 2012 r. w sprawie obchodzenia przez dzierżawców nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa art. 28a 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.) uprzejmie informuję, co następuje.
Z wyjaśnień uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że obchodzenie
przez dzierżawców art. 28a ww. ustawy, zgodnie z którym sprzedaż nieruchomości
rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia
użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha nie jest zjawiskiem powszechnym. Przedstawiciele środowiska dzierżawców nieustannie podnoszą
problem wyczerpania limitu przez dużą część dzierżawców i domagają się gwarancji
dalszej długookresowej dzierżawy na część gruntów, które nie mogą być wykupione.
Ponadto w wielu przypadkach zamiar zakupu większych powierzchni gruntów Zasobu
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jest utrudniony z uwagi na możliwości finansowe, w tym zdolność kredytową dzierżawców lub zdolność do przedłożenia stosownych zabezpieczeń przy wykupie na raty,
a także rosnące ceny gruntów. Znaczna część dzierżawców spłaca różnego rodzaju
kredyty, w tym na modernizację gospodarstw udzielone przy wsparciu ARiMR i nie
jest w stanie zaciągać nowych zobowiązań.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi znany jest problem obchodzenia art. 28a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Obecnie trwają prace nad
rozwiązaniami, które mogłyby zapobiec występowaniu tego zjawiska.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z tragediami, które spotkały mieszkańców powiatów lubańskiego i lwóweckiego – powodzią z 5 lipca bieżącego roku i później pożarem
w zakładzie Imka Sp. z o.o. w Lubaniu – zwracam się do Pana Ministra
o wsparcie na szczeblu rządowym na wniosek burmistrzów: miasta i gminy
Olszyna, Leszka Leśki; gminy i miasta Gryfów Śląski, Olgierda Poniźnika;
oraz starosty lubańskiego Walerego Czarneckiego.
Obecnie, oprócz pomocy organizowanej przez sąsiednie powiaty i gminy
oraz pomocy przekazanej ze środków rządowych dla poszkodowanych, najbardziej potrzebne są działania zmierzające do przyznania dotacji celowej
na usuwanie skutków powodzi. W tym celu niezbędne jest wpisanie miasta i gminy Olszyna oraz gminy i miasta Gryfów Śląski do wykazu gmin/
miejscowości, o których jest mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z dnia 16 września 2011 r. Sam budżet poszkodowanych samorządów nie wystarczy na
przywrócenie stanu gmin sprzed powodzi.
Drugą kwestią, niezwykle ważną dla mieszkańców zarówno powiatu
lubańskiego, jak i okolicznych powiatów oraz gmin, jest wielokierunkowa
pomoc dla zniszczonego w wyniku pożaru zakładu Imka Sp. z o.o., mająca
na celu jak najszybsze przywrócenie procesu produkcyjnego, który pozwoli utrzymać pracowników w dotychczasowym miejscu pracy. Zakład Imka
Sp. z o.o. jest w powiecie lubańskim strategicznym pracodawcą, zatrudniającym pięciuset dwunastu pracowników, z których znaczną część stanowią
poszkodowani powodzianie z gminy Olszyna.
Z wyrazami szacunku
Jan Michalski
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Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 16 sierpnia 2012 r.
Pan
Jacek Cichocki
Minister Spraw Wewnętrznych
Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 4 września 2007 r. o działach
administracji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.), w załączeniu
przekazuję – zgodnie z właściwością – tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP
Pana Jana Michalskiego podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r.
w sprawie pomocy dla mieszkańców pow. lubańskiego i lwóweckiego w związku z powodzią i pożarem zakładu IMKA.
Z poważaniem
Magdalena Młochowska

Odpowied
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 10 września 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 2 sierpnia 2012 roku (sygn. BPS/043-16-630/12), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jana
Michalskiego podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 roku, w sprawie pomocy dla mieszkańców powiatu lubańskiego i lwóweckiego w związku z powodzią, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Dotychczas z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, na wniosek Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych przekazało kwotę 1.208.000 zł na pokrycie kosztów akcji ratunkowych prowadzonych w związku z powodzią w lipcu 2012 roku.
Należy również wskazać, że dotychczas Wojewoda Dolnośląski wystąpił o przyznanie środków na wypłatę zasiłków celowych z rezerwy celowej budżetu państwa na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 5.930.000 zł.
Najwięcej zasiłków w wymiarze do 6.000 zł wypłacono w gminie Olszyna, gdzie otrzymało je 320 rodzin w łącznej wysokości 1.920.000 zł.
Wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymały również poszkodowane w wyniku działania żywiołu jednostki samorządu terytorialnego z terenów województwa
dolnośląskiego.

90

16. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2012 r.

Na remont i odbudowę zniszczonej infrastruktury technicznej powiat lubański
otrzymał w 2012 roku promesy dotacyjne w wysokości 9.240.000 zł (w tym 2.200.000 zł
przyznano w sierpniu 2012 roku, po klęsce powodzi, jaka dotknęła ten powiat w lipcu
bieżącego roku). Gmina Olszyna otrzymała w 2012 roku promesy dotacyjne w wysokości 8.950.000 zł (w tym 6.500.000 zł przyznano promesą w sierpniu bieżącego
roku).
Powiat lwówecki otrzymał w 2012 roku promesy dotacyjne na kwotę 6.000.000 zł
(w tym 4.500.000 zł przyznano promesą w sierpniu 2012 roku). Miasto i gmina Gryfów
Śląski otrzymała w 2012 roku promesy dotacyjne na kwotę 3.400.000 zł (w tym
2.400.000 zł przyznano promesą w sierpniu bieżącego roku).
Jednocześnie należy poinformować, że w dniu 8 sierpnia 2012 roku w Dzienniku
Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2012 roku w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 907). W Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych został również opracowany projekt drugiego rozporządzenia
w tej sprawie, obejmującego kolejne poszkodowane gminy, który zostanie skierowany
do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.
Ponadto resort spraw wewnętrznych prowadzi prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w lipcu 2012 roku i szczególnych rozwiązań stosowanych na ich terenie
związanych z usuwaniem skutków powodzi, wydawanego na podstawie art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385). Wojewoda Dolnośląski zgłosił do
tego rozporządzenia 7 gmin: miasto i gmina Olszyna, miasto i gmina Gryfów Śląski,
gmina Janowice Wielkie, miasto i gmina Świerzawa, miasto Wojcieszów, gmina Lubań
oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra.
Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że organem właściwym w zakresie
przedstawienia stanowiska odnośnie do pomocy przedsiębiorstwom jest Minister
Gospodarki.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Stanisław Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
W nawiązaniu do poprzedniego oświadczenia, złożonego w dniu
14 czerwca 2012 r., proszę o uzupełnienie i uszczegółowienie informacji oraz
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. W jakiej odległości od źródła emisji zarówno substancji szkodliwych,
jak i źródła emisji hałasu, winno znajdować się urządzenie pomiarowe, aby
wynik pomiaru mógł być obiektywny?
2. Jakie przepisy regulują posadowienie urządzeń wymienionych w pytaniu nr 1?
3. Czy są przewidziane zmiany mające na celu doprecyzowanie posadowienia takich urządzeń?
4. Jakie atestacje winny przechodzić urządzenia pomiarowe, aby mogły
zostać dopuszczone do użytkowania?
Andrzej Misiołek


Odpowied
Warszawa, 28.08.2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka, przekazane przez Panią
Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu RP, przy piśmie z dnia 02.08.2012 r.,
znak: BPS/043-16-631/12, w sprawie lokalizacji punktów pomiarowych dotyczących
emisji substancji i hałasu, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz Woźniak

Stanowisko
w sprawie oświadczenia senatora Andrzeja Misiołka,
przekazanego przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 2.08.2012 r.,
znak: BPS-043-16-631/12
Pomiaru emisji substancji do powietrza, czyli stężenia substancji w gazach odlotowych, nie dotyczy problem odległości posadowienia urządzenia pomiarowego od źródła emisji. Miejsce pobrania próbki bowiem znajduje się w przewodzie, w którym gazy
odlotowe (np. spaliny) są odprowadzane do powietrza. W tym samym miejscu i czasie,
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zgodnie z metodą pomiarową, dokonuje się pomiaru parametrów niezbędnych do obliczenia wielkości emisji danej substancji, w tym strumienia objętości gazów odlotowych, a także temperatury i ciśnienia gazów odlotowych w przewodzie.
Referencyjne metodyki pomiarowe określone są w rozporządzeniu 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), w załącznikach nr 1–4.
Skoro pomiaru emisji substancji do powietrza dokonuje się w samym źródle emisji, nie ma przepisów, które określałyby wymaganą odległość przyrządów pomiarowych od tego źródła.
Natomiast urządzenia do pomiaru emisji hałasu do środowiska (mikrofony) są
sytuowane w punktach pomiarowych w środowisku, czyli na terenach określonych
przepisem art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów terenów, o których mowa w przepisie §2 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
Generalne zasady lokalizacji punktów pomiarowych określają metodyki referencyjne, zawarte w przepisach:
1. rozporządzenia 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) – załączniki: 6–7 (w odniesieniu do
tzw. pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu (np. przemysł,
obiekty gastronomiczne, dzwony i hejnały, itp.)),
2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem,
portem (Dz.U. Nr 140, poz. 824) – załączniki: 1–3.
Jednocześnie na podkreślenie zasługuje, że ze względu na zróżnicowane odległości
dzielące źródło hałasu od odbiorcy, jakim jest człowiek funkcjonujący w środowisku,
oraz ze względu na zróżnicowany sposób rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku,
zróżnicowany poziom tła akustycznego, nie można standardowo, z góry, wyznaczyć
konkretnej lokalizacji punktu pomiarowego.
Lokalizacja punktu pomiarowego wymaga nie tylko uwzględnienia metodyk referencyjnych, ale również indywidualnego podejścia uwzględniającego specyfikę konkretnego przypadku.
Jakkolwiek aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące lokalizacji punktów pomiarowych, nie budzą w mojej ocenie wątpliwości, to fakt ten nie wyklucza możliwości
poddania tych przepisów wnikliwej analizie w związku z konkretnymi propozycjami.
Przyrządy służące do pomiarów w ochronie środowiska, a więc i przyrządy do
pomiarów emisji, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy –
Prawo o miarach. Elementem tej kontroli jest zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego oraz legalizacja, czyli zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie
i poświadczenie dowodem legalizacji faktu, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania
techniczne i metrologiczne. Przyrząd pomiarowy może być użytkowany tylko wówczas,
jeżeli posiada odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Szanowny Panie Ministrze!
W 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę Wojskowej
Ochrony Przeciwpożarowej, która odgrywa ważną rolę w całym systemie
obrony narodowej. W raporcie, który ukazał się w sierpniu 2009 r., wskazano na nieprawidłowości rzutujące na właściwe wykonywanie powierzonych
zadań. Wskazano na braki w wyposażaniu wojskowych straży pożarnych
w sprzęt, niskie kwalifikacje zatrudnionych w WOP, brak właściwej współpracy z komendantami wojewódzkimi PSP.
Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie, czy usterki wykazane
w raporcie NIK zostały usunięte oraz czy kierownictwo Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej prawidłowo realizuje decyzję MON nr 354/MON dotyczącą parametrów dla sprzętu technicznego.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Andrzej Owczarek


Odpowied
Warszawa, 2012.08.23
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka podczas 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca br., dotyczące realizacji wniosków pokontrolnych przez kierownictwo Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej, zawartych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2009 r.
(BPS/043-16-632/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli istotne braki i niedobory w sprzęcie
pożarniczym i wyposażeniu specjalistycznym pododdziałów wojskowych straży pożarnych (wsp), w stosunku do norm należności określonych w decyzji Nr 354/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania
wojskowych straży pożarnych (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 221), zostały w pełni uzupełnione w latach 2009–2012.
Sprawny technicznie sprzęt pożarniczy i inne specjalistyczne wyposażenie z przeformowanych wsp został przesunięty na wyposażenie straży nadal funkcjonujących (w 2009 r. funkcjonowało 149 wsp, według stanu na dzień 31 lipca br. funkcjonuje 93 wsp), a w ramach realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009–2018 zakupiono i wprowadzono na wyposażenie wsp nowoczesny sprzęt w następujących ilościach:
1) w 2009 r. – pięć lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych i cztery ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze;
2) w 2011 r. – pięć lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, dwa średnie
samochody ratowniczo-gaśnicze, sześć agregatów pompowych wysokiej wydajności i sześć przyczep wężowych;
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3) w 2012 r. – jedenaście lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, cztery ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze i osiemnaście średnich samochodów
ratowniczo-gaśniczych.
W ramach modernizacji technicznej w kolejnych latach planowany jest zakup
następnych dwudziestu ośmiu nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych,
a oprócz ww. sprzętu, corocznie dokonywane są zakupy na bieżącą wymianę i modernizację wyposażenia specjalistycznego w zakresie: zestawów ratownictwa technicznego, zestawów oświetleniowych, zestawów do usuwania rozlewisk olejowych, sprężarek do napełniania butli aparatów powietrznych, motopomp, środków gaśniczych,
armatury wodnej, ubrań gazoszczelnych i chemoodpornych, ubrań specjalnych i koszarowych, butów specjalnych, rękawic specjalnych oraz innego sprzętu służącego
ochronie osobistej.
Osoby pełniące obowiązki w wsp systematycznie zdobywają kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Szkolenie na potrzeby Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowane jest w Szkole
Specjalistów Pożarnictwa w miejscowości Grupa. Od 2008 r. do końca czerwca br.
zostało w niej przeszkolonych łącznie pięć tysięcy pięćdziesiąt dwie osoby. Szkolenie
realizowane jest przy pełnym obłożeniu ośrodka szkoleniowego. Pragnę nadmienić, że
zdobycie pełnych kwalifikacji dla większości stanowisk w wsp zajmuje prawie siedem
miesięcy.
Na chwilę obecną w wsp 69% osób posiada pełne kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, a 31% osób posiada niepełne kwalifikacje lub nie posiada
kwalifikacji. Podkreślić przy tym należy, że od 2010 r. do chwili obecnej, ok. 20% osób
mających pełne lub częściowe kwalifikacje odeszło z wsp.
Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli NIK w zakresie współpracy z komendami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej dotyczyły braku uzgodnień dotyczących ilości sił i środków kierowanych do akcji ratowniczych na szczeblu dwóch
delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Nieprawidłowości te zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.
Mając powyższe na uwadze należy jednoznacznie stwierdzić, że w zakresie sprzętu
pożarniczego nieprawidłowości wskazane przez NIK zostały usunięte oraz że zapisy
decyzji w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych są realizowane prawidłowo. Proces podnoszenia kwalifikacji pracowników przebiega systematycznie.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan
Marszałek za wystarczające.
Z poważaniem
z up. Czesław Mroczek
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Dotarła do mnie od kierownictwa Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach niepokojąca informacja o problemie obłożenia miejsc w domach pomocy
społecznej i związanym z tym zaniechaniem samorządów gminnych w kwestii skierowań do tych placówek.
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(DzU z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę taką kieruje się do domu
opieki społecznej odpowiedniego typu, znajdującego się jak najbliżej miejsca jej zamieszkania. W przypadku gdy czas oczekiwania na umieszczenie
w DPS wynosi więcej niż trzy miesiące, osobę zainteresowaną kieruje się na
jej wniosek do odpowiedniego domu pomocy społecznej jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, w którym czas oczekiwania na umieszczenie jest krótszy
niż trzy miesiące.
Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej i umieszczeniu w nim
wydawane są odpowiednio przez organy gminy i powiatu. Decyzję kierującą
i ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla osoby, której
dotyczy skierowanie, a decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej
wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego taką instytucję. Sytuacja wydaje się przejrzysta, tymczasem nawet na przykładzie DPS w Wadowicach praktyka pokazuje, że
jednostki samorządu terytorialnego nie wywiązują się z nałożonych na nie
ustawowo obowiązków (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU Nr 64, poz. 593). Zarówno gmina. jak i powiat są zobowiązane do
wykonywania zadań pomocy społecznej i nie mogą odmówić pomocy osobie
potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych i prawnych do
zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. Do zadań własnych gminy
o charakterze obligatoryjnym należy m.in. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w takim domu.
Samorządy powiatowe wielkim nakładem sił i środków niemal we
wszystkich ośmiuset dwudziestu domach pomocy społecznej w kraju osiągnęły wymagane standardy. W znacznej większości domów dokładają do ich
bieżącego funkcjonowania z uwagi na niewystarczającą wysokość dotacji
w stosunku do kosztu utrzymania, tymczasem samorządy miejskie i gminne robią wszystko, by do DPS nie kierować. W ostateczności kierują do zakładów opiekuńczo-leczniczych, mając na względzie absolutnie nie względy
zdrowotne, a ekonomiczne. Przyczyna jest prozaiczna – gmina w takim przypadku nie dopłaca.
Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób
w nim przebywających. Tymczasem panująca sytuacja, gdy z placówki korzysta o wiele mniej osób niż mogłoby de facto korzystać, powoduje istnienie
niezamieszkałych pustostanów, co w znaczący sposób generuje dodatkowe
koszty. Ponadto stale musi być utrzymywany stan gotowości, co z kolei wymusza konieczność utrzymywania odpowiedniej, wymaganej przepisami
liczby personelu, nawet wówczas gdy w placówce brakuje mieszkańców.
Winę za ten stan rzeczy ponoszą organy samorządu terytorialnego, które nie
kierują pensjonariuszy do placówki, mimo że osób zainteresowanych taką
formą opieki jest w środowisku bardzo dużo. Od wielu miesięcy nie ma skierowań do DPS, systematycznie rośnie liczba wolnych miejsc, a powiat musi
utrzymać obiekt i personel.
Domy pomocy społecznej jako ostatnie ogniwo na szczeblu lokalnym regularnie odbierają sygnały od osób i rodzin potrzebujących pomocy w formie
całodobowych usług opiekuńczych, nie są jednak w stanie, pomimo posia-
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dania wolnych miejsc, pomóc potrzebującym z uwagi na fakt, iż nie są one
organem właściwym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
pomocy społecznej. Brak pozytywnego odzewu samorządów lokalnych na
coraz większe zapotrzebowanie na taką formę opieki ze strony osób zainteresowanych i ich rodzin świadczy o znacznym niedoinformowaniu osób
będących w potrzebie i co za tym idzie – niewystarczającym zaangażowaniu
służb społecznych w pracę socjalną.
Z wielu opracowań naukowych wynika, że społeczeństwo polskie bardzo szybko się starzeje, co powoduje, że systematycznie będzie wzrastało
zapotrzebowanie na opiekę dla osób starszych, a tym samym również na
instytucjonalną formę pomocy. Tymczasem poprzez nierozważną politykę
samorządów regularnie osłabiany jest sprawdzony system opieki.
W związku z przedstawionym problemem proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
Czy kierownictwu resortu znane są opisane problemy?
Jakie rozwiązania zamierza Pan Minister wdrożyć, by ułatwić osobom
potrzebującym uzyskanie miejsca w DPS i tym samym wesprzeć utrzymanie
istniejących domów pomocy społecznej znajdujących się w niezwykle ciężkiej i pogarszającej się sytuacji?
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 21.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do treści oświadczenia Pana Senatora Andrzeja Pająka z dnia 26 lipca
2012 r., otrzymanego przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 2 sierpnia 2012 r. znak
BPS-043-16-633/12, w sprawie problemów w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udziela następujących wyjaśnień.
Problem występujący w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, związany z ograniczaniem przez gminy dostępu do usług w tej jednostce, jest znany Ministerstwu.
Dotyczy on nie tylko tego konkretnego Domu i dotyka szczególnie powiaty położone
na obrzeżach dużych miast, na terenie których funkcjonują domy pomocy społecznej
prowadzone przez te miasta. Miasta wydają decyzje kierujące do prowadzonych przez
siebie domów pomocy społecznej, jednocześnie nie wydając decyzji o umieszczeniu
w konkretnej jednostce, bowiem brak jest gwarancji, iż w ciągu 3 miesięcy będzie
w nim wolne miejsce (zwykle domy w dużych miastach mają pełne obłożenie miejsc).
W praktyce więc „ustawiają” kolejkę do tych jednostek, najczęściej nie informując
osób kierowanych o możliwości natychmiastowego zamieszkania w domach pomocy
społecznej w powiatach ościennych.
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Sytuacja taka jest nieprawidłowa i dlatego też na początku lipca br. Minister Pracy
i Polityki Społecznej skierował w tej sprawie pismo do wszystkich wojewodów, zobowiązując ich do przeciwdziałania takim praktykom poprzez zintensyfikowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie. Zwrócił się też z apelem o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, służących upowszechnianiu wiedzy wśród osób ubiegających się
o zapewnienie całodobowego wsparcia jak i ich rodzin o tym, iż każda osoba wymagająca wsparcia ma podmiotowe prawo do skierowania i umieszczenia w domu pomocy
społecznej niezależnie od poziomu własnej zamożności. Wojewodowie zostali również
zobowiązani do poinformowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o podjętych
działaniach i wynikach kontroli.
Nie mogę jednak zgodzić się z tezą Pana Senatora dotyczącą ograniczania kierowania osób do domów pomocy społecznej. Ze statystyki prowadzonej w tym zakresie wynika, że liczba osób kierowanych do domów pomocy społecznej przez gminy corocznie
wzrasta. Zdaję sobie jednak sprawę, że wiele gmin o bardzo niskich dochodach może
mieć określone trudności finansowe i dlatego może się zdarzyć, że w pojedynczych
przypadkach nie wydają decyzji kierujących do domów pomocy społecznej. W związku
z tym, iż koszty utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej mają tendencje
wzrostowe, rosną też zobowiązania gmin z tytułu dopłat do kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Poniższa tabela opracowana na podstawie danych
statystycznych MPiPS-03 wskazuje liczbę osób skierowanych do domów pomocy społecznej oraz wydatki gmin na realizację tego zadania w latach 2004–2011.
rok

liczba osób

liczba świadczeń

wydatki gminy w zł

2004

2 540

23 821

12 666 093

2005

8 001

64 551

76 883 668

2006

15 132

124 857

149 564 711

2007

20 931

194 369

248 017 862

2008

26 593

234 295

320 124 231

2009

29 855

286 886

437 523 885

2010

32 750

314 561

526 722 925

2011

37 464

353 744

680 058 836

Z tabeli tej wynika, że w ciągu 8 lat wydatki gmin z tytułu odpłatności za pobyt
osób skierowanych do domów pomocy społecznej wzrosły od kwoty około13 mln zł do
kwoty przekraczającej 680 mln zł.
Jeśli chodzi o kierowanie osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych, to pragnę zauważyć, że osoba może przebywać w nim tylko 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
pobytu maksymalnie do 1 roku. Po roku więc, o ile stan osoby się nie poprawi i tak
najczęściej trafia ona do domu pomocy społecznej. Ponadto pragnę poinformować, że
Ministerstwo Zdrowia rozważa już wprowadzenie nowych zasad odpłatności za pobyt
w tych jednostkach analogicznie do obowiązujących w domach pomocy społecznej.
Jestem przekonany, że Pan Senator jest w posiadaniu informacji dotyczących
działań podjętych przez Pana Senatora Mieczysława Augustyna, który wraz z Grupą
Roboczą powołaną przy Klubie Parlamentarnym PO pracuje nad założeniami do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Projekt przewiduje wsparcie osób niesamodzielnych pomocą niepieniężną w formie bonu opiekuńczego, którego wartość przeznaczona byłaby na zakup usług opiekuńczych, w tym na pokrycie kosztów usług
świadczonych w domach pomocy społecznej, co odciążyłoby budżety gmin.
W chwili obecnej nie przewiduje się zmian legislacyjnych mających na celu finansowe wspieranie domów pomocy społecznej o małym obłożeniu miejsc. Prowadzenie
domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym jest zadaniem własnym powiatu,
stąd też za sposób funkcjonowania podległych jednostek odpowiada starosta. Brak
jest uzasadnienia do utrzymywania zatrudnienia w domu pomocy społecznej na po-
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ziomie odpowiednim do liczby miejsc w tej jednostce, jeżeli w dłuższym przedziale
czasowym występują znaczne różnice pomiędzy liczbą miejsc a liczbą mieszkańców.
Wierzę jednak, że działania podjęte przez wojewodów w zakresie kontroli i nadzoru będą miały pozytywny wpływ na uzdrowienie sytuacji w domach pomocy społecznej położonych w pobliżu dużych miast, a zainicjowane przez Grupę Roboczą
przy Klubie PO zmiany znacznie usprawnią system usług świadczonych dla osób
niesamodzielnych.
Z szacunkiem
Jarosław Duda
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
Trwa sezon letni, w którym wiele tysięcy osób spędza czas nad jeziorami. Podczas letnich wakacji niezmiernie ważną sprawą jest bezpieczeństwo,
na które należy zwrócić szczególną uwagę, kiedy przebywa się nad akwenami wodnymi. Ludzie korzystają z uroków jezior, wypoczywają na plażach,
uprawiają turystykę rowerową, żeglują oraz korzystają ze sprzętów wodnych. Obserwując plaże Wielkopolski oraz rozmawiając z wypoczywającymi, zwróciłem jednak uwagę na totalny brak wiedzy i informacji na temat
zasad wypoczynku nad wodą oraz żeglowania.
W społeczeństwie dominuje pogląd, że jak ktoś jest na urlopie, to znajduje się poza wszelką kontrolą. A przecież dochodzi do licznych niepokojących
i tragicznych zdarzeń z udziałem osób, które wypoczywają nad jeziorami,
znajdując się pod wpływem alkoholu.
Zwracam się do Pana Ministra o przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa nad jeziorami oraz o zasygnalizowanie wprowadzonych rozwiązań prawnych, które mają temu służyć.
Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób Rada Ministrów zamierza zwracać
społeczeństwu uwagę i informować je o zasadach panujących nad akwenami wodnymi. Czy policja i inne odpowiednie instytucje podejmują w trakcie
sezonu letniego wzmożone kontrole i akcje służące poprawie bezpieczeństwa
nad wodą?
Z poważaniem
Marian Poślednik


Odpowied
Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 2 sierpnia 2012 roku (sygn. BPS/043-16-634/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Mariana
Poślednika podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 roku, w sprawie
zasad bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, uprzejmie przedstawiam następujące
informacje.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), zwanej dalej „ustawą”, za zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych
odpowiedzialny jest:
∙ dyrektor parku narodowego lub krajobrazowego – na obszarach wodnych położonych w obrębie parku narodowego lub krajobrazowego;
∙ osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – na terenie, na którym prowadzi ona działalność w zakresie sportu lub rekreacji;
∙ na pozostałym obszarze – właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta).
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych
polega w szczególności na:
∙ dokonaniu, we współpracy z Policją i działającymi na danym terenie podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego analizy zagrożeń, w tym
identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu
lub rekreacji;
∙ oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do
pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;
∙ prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
– oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
– objęciu nadzorem, we współpracy z Policją i podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
– uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych,
w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży
szkolnej;
∙ informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach
mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
∙ zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy do obowiązków podmiotów uprawnionych
do wykonywania ratownictwa wodnego m.in. Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, Mazurskiej Służby Ratowniczej, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, należy również prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej
w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
Z informacji przekazanych przez te podmioty wynika, że podejmują one wiele działań promujących zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodami. Prowadzą również
akcje profilaktyczno-edukacyjne, kierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży,
promujące idee ratownictwa wodnego.
Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego podejmują również
akcje mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się z pływaniem oraz uprawianiem sportów i rekreacji na obszarach wodnych po
spożyciu alkoholu. Przykładem takiej akcji jest kampania pn. „Pływam bez promili”,
której pomysłodawcą jest m.in. WOPR.
Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 6 ustawy zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar
osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraźnie
wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka
odurzającego. Niezastosowanie się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym
lub upoważnionej przez niego osoby i wejście na obszar wodny albo nieopuszczenie
tego obszaru stanowi zgodnie z art. 34 ustawy wykroczenie zagrożone karą grzywny.
Należy również wskazać, że corocznie organizowana jest, ciesząca się niezmiennym powodzeniem wśród odbiorców, akcja „Bezpieczna woda”, której inicjatorem jest
Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerami m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
wraz z Komendą Główną Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo
Zdrowia. Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, przy czym prowadzone w jego ramach działania stanowią również cenne źródło
informacji i wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.
W odniesieniu do działań podejmowanych przez Policję uprzejmie informuję, że
stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.:
Dz. U. z 2011 roku Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.), Policja zobowiązana jest do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju na wodach
przeznaczonych do powszechnego korzystania. Zadania realizowane przez funkcjonariuszy Policji na wodach, określone zostały w §6 zarządzenia nr 1386 Komendanta
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Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych
(Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 70 z późn. zm.). Do najważniejszych działań podejmowanych
przez Policję w przedmiotowym zakresie należą:
∙ zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
∙ zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
osób i mienia lub naruszających porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych;
∙ wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie i zatrzymywanie sprawców,
w tym w szczególności naruszających przepisy w zakresie:
– ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii,
– bezpieczeństwa w żegludze,
– bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;
∙ zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi.
W związku z okresem letnim, Policja w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osobom korzystającym z wypoczynku, podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych, m.in.
takich jak:
∙ akcje profilaktyczno-edukacyjne wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat bezpiecznego zachowania się nad akwenami wodnymi;
∙ prowadzenie działań informacyjnych za pośrednictwem lokalnych mediów w zakresie promowania bezpiecznych form wypoczynku oraz informowania o potencjalnych zagrożeniach;
∙ prowadzenie aktualnych wykazów miejsc tzw. „dzikich kąpielisk”, w tym także zobowiązanie zarządców terenów do oznakowania „zakazem kąpieli” oraz ich
ewentualnego prawidłowego zabezpieczenia;
∙ utworzenie sezonowych komórek wodnych Policji w wybranych miejscowościach,
w tym wzmocnienia jednostek Policji w miejscach o dużym nasileniu ruchu turystycznego;
∙ prowadzenie kontroli oznakowania i stanu zabezpieczenia obiektów oraz urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sporni i rekreacji na
obszarach wodnych;
∙ monitorowanie terenów przyległych do zbiorników wodnych, szczególnie pod kątem przebywania bez opieki dzieci i młodzieży oraz osób nietrzeźwych.
Dodatkowo, Policja dokonuje analizy utonięć osób oraz monitoruje stan zagrożenia utonięciami w celu określania miejsc (rejonów) i przyczyn występowania tego typu
zdarzeń, a także podejmuje działania profilaktyczne na rzecz stosowania przez osoby
przebywające na wodach indywidualnych środków ochrony.
Pragnę wskazać, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną
Policji, również w ramach przygotowań do sezonu letniego w 2012 roku komendanci
wojewódzcy/Stołeczny Policji zobowiązani zostali do wydania dyspozycji na rzecz dokonania rozpoznania miejsc o dużym ryzyku wypadkowości i utonięć, w tym „dzikich
kąpielisk”, celem uwzględnienia ich podczas planowania dyslokacji służby patrolowej
w szczególności na wodach i terenach przywodnych.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Stanisław Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Uprzejmie wyjaśniam, że moją intencją nie było uczynienie pojazdów
uprzywilejowanych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym z prywatnych samochodów lekarzy i pielęgniarek środowiskowych.
Moja propozycja dotyczyła jedynie jednolitego oznakowania, w postaci naklejki czy plakietki umieszczanej za szybą samochodu. Chodziło mi o ustalenie jednolitego znaku graficznego, który identyfikowałby lekarzy i pielęgniarki. Pojazdy oznakowane w ten sposób nie byłyby w żaden sposób pojazdami
uprzywilejowanymi w ruchu drogowym.
Wyrażam zadowolenie, że Pan Minister nie widzi przeszkód, aby środowisko medyczne opracowało własne oznakowanie, jednakże to rozwiązałoby sytuację tylko w określonej części Polski. Głównym zamierzeniem jest
to, aby takie oznakowanie było ustalone przez oba ministerstwa i miało odzwierciedlenie w ustawie, tak jak jest to w przypadku oznakowania pojazdów osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym uprzejmie proszę wziąć moje wyjaśnienia i uwagi pod rozwagę i proszę skonsultować ten problem z ministrem zdrowia.
Sławomir Preiss

Stanowisko
Warszawa, 3.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na
oświadczenie złożone przez Senatora Sławomira Preissa podczas 16. posiedzenia
Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r., przesłane przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r.
Nr BPS/043-16-635/12. Wyjaśniam, że udzielenie odpowiedzi na niniejsze oświadczenie wymaga działania w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. W związku z powyższym
wystąpiłem do Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia pismem z dnia 20 sierpnia 2012 r. o stanowisko wobec przedmiotowego oświadczenia.
Uprzejmie informuję, że odpowiedź na ww. oświadczenie Pana Senatora Sławomira
Preissa zostanie przekazana do dnia 17 września 2012 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Odpowied
Warszawa, 17 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo nr BPS/043-16-635/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r., przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez senatora Sławomira Preissa podczas
16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r., uprzejmie wyjaśniam, że w sprawie tej wystąpiłem o stanowisko do Ministra Zdrowia, przekazując również treść poprzedniego oświadczenia senatora Sławomira Preissa dot. oznakowania prywatnych
samochodów lekarzy i pielęgniarek oraz kopię udzielonej przeze mnie odpowiedzi.
Minister Zdrowia podzielił stanowisko Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wyrażone w piśmie TD-4m-0701/1612 z dnia 24 kwietnia br., wobec propozycji Pana Senatora oznakowania pojazdów lekarzy i pielęgniarek dojeżdżających do
pacjentów prywatnymi samochodami. Minister Zdrowia ocenił, że „…propozycja uprzywilejowania ww. pojazdów nie ma merytorycznego uzasadnienia. Należy zwrócić uwagę, że
ww. pojazdy w praktyce wykorzystywane są przez osoby wykonujące zawody medyczne
lub ich bliskich również do celów prywatnych. Z tego powodu analogia do pojazdów osób
niepełnosprawnych jest nietrafna, gdyż niepełnosprawność ma charakter trwały”.
Minister Zdrowia stwierdził również, że „…organy samorządów zawodowych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych mogą określić wzór znaku o charakterze graficznym
umieszczany na pojeździe informujący o wykonywaniu zawodu medycznego. Tym niemniej i w tym przypadku pojawiają się wątpliwości, gdyż taki znak prawdopodobnie
byłby umieszczony na stałe. O ile ww. oznakowanie może mieć znaczenie w trakcie
wykonywania przez lekarza czy pielęgniarkę ich zawodu (np. dojazd do chorego), o tyle
w pozostałych sytuacjach nie znajduje uzasadnienia”.
Ponadto pragnę wyjaśnić, odnosząc się do postulatu senatora Sławomira Preissa,
aby posiadanie specjalnego oznaczenia na pojazdach prywatnych lekarza lub pielęgniarki, zwalniało z obowiązku opłaty za parkowanie w strefach płatnych, że w aktualnym stanie prawnym, nawet pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności
ruchowej, oznaczone kartą parkingową, nie są zwolnione w drodze ustawy z ponoszenia opłat za parkowanie w strefach płatnych. Takie zwolnienie (poprzez ustalenie
zerowej stawki opłaty) mogą natomiast wprowadzać we własnym zakresie jednostki
samorządu terytorialnego. Stanowi o tym art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z którym rada gminy (rada miasta), ustalając
strefę płatnego parkowania może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi. Wyjaśniam, że
nie jest to związane z koniecznością określenia specjalnego oznaczenia na pojazdach
takich użytkowników, w ustawowych przepisach z zakresu ruchu drogowego.
Mając na uwadze powyższe i podzielając stanowisko Ministra Zdrowia, nie byłoby
w mojej ocenie zasadne podejmowanie działań legislacyjnych, które miałyby na celu
wprowadzenie jednolitego oznakowania prywatnych pojazdów lekarzy i pielęgniarek,
uprawniającego jednocześnie do uzyskania ulg i przywilejów w ruchu drogowym.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Dwa lata temu w Będzinie oboje rodzice Szymona, Ch. i R., dokonali
dzieciobójstwa. Nie wystarczą słowa potępienia… Myślę, że sąd wyda sprawiedliwy wyrok, którego wydźwięk uchroni Polskę przed recydywą takich
zbrodni.
Szymon wychowywał się w rodzinie wielodzietnej. Była to rodzina dysfunkcyjna – już wcześniej matka porzuciła pięcioro innych dzieci z poprzedniego związku. Można było zatem przewidywać, że w tej rodzinie, ale i w jej
podobnych, władza rodzicielska, chociażby z powodu nędzy, przekraczać
będzie granice zachowań etycznych.
Konstytucja RP przewidziała takie sytuacje i w art. 71 nałożyła na władze publiczne obowiązek traktowania takich środowisk w sposób szczególny. Jawi się pytanie, czy ta delegacja była i jest wypełniana, czy dopełniliśmy wszystkich starań w celu przeciwdziałania nędzy, nędzy prowadzącej
do przemocy w rodzinie i przestępczości. Moje doświadczenia, wystąpienia
rzeczników praw obywatelskich i praw dziecka, a także działania organizacji pozarządowych przeczą tej tezie. Wprawdzie występuje śladowa pomoc materialna na trzecie i następne dziecko w rodzinie, ale kwota dodatku
z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy kwota dodatku na dzieci
niepełnosprawne są ograniczone do zaledwie 340 zł. Obserwuje się stałe redukowanie pomocy społecznej na skutek zaniżenia kryterium dochodowego.
I choć stworzono dla takich rodzin, wprawdzie jak na razie tylko na papierze, instytucję asystenta rodziny, oficjalne dane pokazują inną tendencję.
Raport GUS o ubóstwie wskazuje rok 2011 jako rok narastania skrajnego
ubóstwa w takich rodzinach. Aż 24% dzieci w tych rodzinach żyje w skrajnym ubóstwie, czyli poniżej minimum egzystencjalnego, biologicznego. Minimum egzystencjalne dla rodziny czteroosobowej wynosi 1 tysiąc 336 zł;
notabene rozminęło się z ubóstwem ustawowym i je przewyższyło, bo w tym
przypadku mamy aż około 30% takich osób.
Zaradność tych rodzin ograniczona jest poprzez wzrastające bezrobocie,
zwłaszcza wśród osób o niskich kwalifikacjach, otrzymujących niskie płace.
Znając tę sytuację, już w poprzedniej kadencji Senatu wnosiłem inicjatywy
dotyczące poprawy tej sytuacji, inicjatywy dotyczące znaczącego zwiększenia zakresu pomocy dla wszystkich dzieci w takich rodzinach. Jako uczynione przeze mnie dobro można potraktować to, że wskazałem realne środki
na pokrycie zwiększonych świadczeń – 1 miliard zł pochodzący z wycofania
się z ulg podatkowych na dzieci osób o wysokich dochodach. Moim zdaniem środki te właściwie spożytkowane, w połączeniu z pomocą asystenta
rodziny, zwiększyłyby bezpieczeństwo socjalne dzieci, dałyby im szansę na
wyjście ze smugi ubóstwa. Wszak do tego właśnie zostaliśmy zobligowani
w związku z obchodami Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Panie Premierze! Propozycje ujęte w projekcie ustawy zostały zignorowane przez Pańskich ministrów pracy i polityki społecznej oraz finansów.
Co gorsza, dzisiaj w nowo powstałych rządowych inicjatywach w zakresie
zasiłków rodzinnych i dodatków do nich oraz w ustawie o podatku od osób
fizycznych ponownie je pominięto. Przede wszystkim zaś nadal nie dostrzega się potrzeby realnej pomocy dzieciom z rodzin wielodzietnych. Między
innymi wysokość dodatku do zasiłku na trzecie dziecko nie uległa zmianie
od 2006 r. mimo tego, że inflacja w tym okresie wzrosła o 46%. Notabene
w przypadku tego dodatku dyskryminuje się nadal pierwszą dwójkę dzieci, które przecież też żyją w rodzinie wielodzietnej. Nie uwzględniono głosu
rzecznika praw obywatelskich, postulującego zniesienie dyskryminacji, jeśli
chodzi o dodatki na dzieci wychowane w rodzinach wielodzietnych przez samotnych rodziców. Te dzieci otrzymują inne świadczenia, choć to są również
dzieci z rodzin wielodzietnych.
Za absurdalne uważam podtrzymywanie ustawy o podatkowych ulgach
rodzinnych na dzieci – to symboliczne 1% dochodów – albowiem kierowane
są zwykle do rodzin bogatych, a w przypadku rodzin biednych są reduko-
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wane często z tego powodu, że rodzinom biednym, w tym wielodzietnym,
brakuje odpowiednich kwot, żeby zastosować ulgę podatkową. Szacuje się,
że około 30% tych rodzin nie może skorzystać w całości z tego przywileju, to
jest z odliczeń na każde dziecko. Te przepisy nie spełniają zasad sprawiedliwości społecznej, o których mówi się w art. 2 konstytucji, ani też nie motywują do posiadania dzieci, a więc nie przyczyniają się do wzrostu demograficznego, na którym nam tak zależy. Ustawa ma ograniczony zakres z tego
powodu, że nie obejmuje podatników ryczałtowych, uiszczających podatki
na podstawie karty podatkowej lub w formie podatku liniowego. Z ustawy
wykluczone są dzieci rodzin wiejskich, a przecież raport GUS alarmuje, że to
wśród małorolnych rodzin wiejskich ubóstwo narasta najszybciej. Postuluję
zatem likwidację tej ustawy, przeznaczenie wygospodarowanych środków
na wspomniane cele i konwersję ich części do obecnego układu zasiłkowego.
Panie Premierze! To nie są trudne decyzje, gdyż uwzględniają zrównoważenie finansowe i spełniają europejskie standardy mające na celu walkę
z wykluczeniem, zwłaszcza wśród dzieci. Polska według wszelkich obliczeń
jest na pozycji cenzurowanej.
Jan Rulewski

Odpowied
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 3 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 2 sierpnia 2012 r., znak:
BPS/043-16-636/12, przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dotyczące oświadczenia senatora Jana Rulewskiego w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa
socjalnego dzieci, uprzejmie informuję.
Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, potrzebującym wsparcia ze strony państwa, jest realizowana m.in. poprzez system świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Rodziny spełniające kryterium dochodowe, 504 zł netto na osobę w rodzinie i 583 zł w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne, mogą otrzymywać zasiłki rodzinne na dzieci oraz odpowiednie
dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka,
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji na dzieci niepełnosprawne. Bez względu na dochód w rodzinie osobom przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. Poza tym, również bez względu na dochód w rodzinie, przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy z powodu opieki nad osobą niepełnosprawną i zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych.
Od 1 listopada 2012 roku, w ramach przeprowadzanej co 3 lata weryfikacji kwot
świadczeń rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do tych świadczeń, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zostaną podwyższo-
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ne kryteria dochodowe oraz wysokości zasiłków rodzinnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), kwoty kryteriów
dochodowych będą wynosić:
od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
∙ 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko
niepełnosprawne,
od dnia 1 listopada 2014 r.
∙ 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko
niepełnosprawne.
Również podwyższone zostaną kwoty zasiłku rodzinnego, które wynosić będą:
∙ 77 zł na dziecko do 5 lat,
∙ 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
∙ 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Świadczenia rodzinne nie są jedyną formą pomocy z jakiej mogą skorzystać rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Uzupełnieniem sytemu świadczeń
rodzinnych są świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wypłacane w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362).
Są to świadczenia pieniężne (zasiłki stałe, okresowe i celowe), poradnictwo oraz praca
socjalna.
Również w tym roku, od 1 października, zmienią się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz. U. poz. 823), ustalono następujące zweryfikowane kryteria dochodowe
oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
– w wysokości 531 zł,
b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
– w wysokości 1260 zł,
c) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529 zł,
d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł.
Wysokość wsparcia finansowego opisanego w powyższych ustawach uzależniona
jest od aktualnych możliwości finansowych budżetu państwa.
Dodatkowo informuję, że 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 149, poz. 887). Ustawa ta powołała do życia funkcję asystenta rodziny, który jest
odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym problemy
z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent ma za zadanie opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Rolą asystenta
rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent rodziny
ma wspierać aktywność społeczną i zawodową rodziny, motywować jej członków do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do zadań asystenta należą także: motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
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prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie
wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
interwencje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny, prowadzenie
indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
Istotą rozwiązań ujętych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest stworzenie spójnego systemu narzędzi opieki nad dzieckiem i rodziną je
wychowującą, jeżeli ma ona trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji,
głównie natury opiekuńczo-wychowawczej. Działania profilaktyczne, podejmowane
w ramach tego systemu mają zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewniony został szybki
powrót do rodziny dziecku, które z uwagi na jego dobro okresowo musiało zostać
umieszczone poza nią. Dlatego też przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej nałożyły na gminy obowiązek prowadzenia pracy z rodziną w środowisku, w tym działania asystenta rodziny, aby wzmocnić rodziny zagrożone zabraniem z nich dzieci. Przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej pracą z rodziną zajmował się pracownik socjalny w oparciu o ustawę
o pomocy społecznej.
W sprawie propozycji dotyczących zmian zasad przyznawania ulgi podatkowej związanej z wychowywaniem dzieci, której szczegółowe zasady są opisane w ustawie z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51,
poz. 307, z późn. zm.) proszę zwrócić się bezpośrednio do Ministerstwa Finansów.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Czesława Ostrowska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
W odpowiedzi na wniosek zainteresowanych mieszkańców Kielc proszę
Pana Prokuratora Generalnego o informację dotyczącą tego, czy działania
podjęte w wyniku postępowania upadłościowego przy sprzedaży zamieszkałych bloków należących do Świętokrzyskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w stanie upadłości w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej numer 16 są zgodne z polskim prawem i służą interesom mieszkańców
stu dwudziestu ośmiu lokali tego towarzystwa.
Przebieg procesu sprzedaży poszkodowani mieszkańcy opisali, dołączając stosowną dokumentację, w piśmie skierowanym do Pana Prokuratura
Generalnego na początku lipca bieżącego roku. Wskazują w nim na wiele
nieprawidłowości i niepokojących działań na szkodę towarzystwa, które
w ich ocenie mogą w przypadku części rodzin spowodować nieuzasadnione
straty finansowe, a nawet eksmisję z zajmowanych lokali.
W związku z tym, że wydarzenia wokół sprzedaży lokali nabrały w ostatnim czasie niezwykłej dynamiki, a żądania nowego właściciela dla wielu rodzin są niemożliwe do spełnienia, proszę Pana Prokuratora Generalnego o potraktowanie sprawy jako pilnej i podjęcie wszelkich możliwych przez Pana
urząd działań zmierzających do ewentualnego powstrzymania szkodliwych
dla obywateli decyzji oraz wyjaśnienia i rozwiązania opisanej sprawy.
Szczególnie bulwersujący jest fakt, że na pokrycie kosztów budowy bloków towarzystwa zostały wykorzystane pieniądze lokatorów i środki budżetowe z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego będące w dyspozycji Banku
Gospodarstwa Krajowego, mające w założeniu stanowić wsparcie państwa,
jeśli chodzi o rozwój budownictwa społecznego i aktywność obywateli dążących do uzyskania swoich mieszkań. Teraz mieszkańcy, którzy od lat
bezskutecznie zabiegają o to, żeby traktować ich jako pełnoprawny podmiot
w procesie upadłościowym, którzy należycie wywiązują się z podjętych zobowiązań i utrzymują zasoby towarzystwa, płacą wszelkie zobowiązania, to
jest partycypacje, kaucje, czynsze, kredyty, muszą na nowo zabiegać o swoje mieszkania, ponosząc nadmierne i trudne do zaakceptowania koszty.
Krzysztof Słoń


Odpowied
Warszawa, 31.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r. (nr BPS/043-16-637/12) oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Słonia podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r., w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasz Wspólny Dom” w Kielcach, zrzeszającej mieszkańców upadłego podmiotu
Świętokrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kielcach,
uprzejmie informuję, co następuje.
W dniu 29 czerwca 2012 r. do Departamentu Postępowania Przygotowawczego
Prokuratury Generalnej wpłynęło pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa złożone przez pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Wspólny
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Dom” z siedzibą w Kielcach, zrzeszającej mieszkańców upadłego Świętokrzyskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym wniesiono o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku z prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
Wydział V Gospodarczy postępowaniem upadłościowym Świętokrzyskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. sygnatura V Gup 6/06, w toku którego, zdaniem zawiadamiającego, doszło do rażących naruszeń prawa przez funkcjonariuszy publicznych
mających postać przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 §1, 2 i 3 kk.
Powyższe zawiadomienie zostało przekazane, zgodnie z właściwością, do Prokuratury Okręgowej w Kielcach, celem spowodowania jego rozpoznania.
Tożsame zawiadomienie pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Wspólny
Dom” z dnia 28 czerwca 2012 r., zostało zarejestrowane w Prokuraturze Rejonowej
Kielce Wschód w Kielcach pod sygnaturą 4 Ds 255/12 i w sprawie tej wdrożono postępowanie sprawdzające o przestępstwo z art. 231 §1 kk. Do tej sprawy dołączono
zawiadomienie, przekazane z Prokuratury Generalnej.
W dniu 16 lipca 2012 r. pełnomocnik Spółdzielni Mieszkaniowej złożył kolejne
pismo procesowe, zawierające wniosek o rozszerzenie postępowania w kierunku popełnienia przestępstwa z art. 284 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk.
W dacie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze oświadczenie nie było wydane
w sprawie postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego bądź o odmowie wszczęcia, co wiązało się z trudnościami z uzyskaniem akt postępowania upadłościowego, które są niezbędne dla podjęcia decyzji w zakresie ewentualnego wszczęcia
postępowania.
Przedmiotem postępowania sprawdzającego wdrożonego w tej sprawie stały się
następujące zagadnienia:
– nieuprawnione zbycie części majątku upadłego przedsiębiorstwa, na który składały się nieruchomości będące w budowie,
– brak aktualnej wyceny majątku masy upadłości przed skierowaniem oferty
sprzedaży,
– nieuprawnione – zdaniem zawiadamiającego – zawarcie przedwstępnej umowy
sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego ze Spółką z o.o. SDR Grupa Kapitałowa
w Koninie, z pominięciem zawiadamiającej Spółdzielni,
– niedopełnienie obowiązku wyodrębnienia lokali z masy upadłości, wynikające
z podjętej uchwały Rady Wierzycieli,
– niedokonanie rozliczenia kosztów nieruchomości,
– przywłaszczenie należności czynszowych przeznaczonych na spłatę kredytu
udzielonego na budowę mieszkań przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Przedmiot prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kielce Wschód w Kielcach
postępowania jest więc zbieżny z treścią oświadczenia senatora Krzysztofa Słonia,
albowiem czyny, co do których Spółdzielnia Mieszkaniowa formułuje zarzuty wobec
syndyka, mają bezpośredni związek ze zbyciem nieruchomości Świętokrzyskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kielcach w upadłości.
Na obecnym etapie postępowania przedwczesnym jest formułowanie jakichkolwiek wniosków w zakresie oceny działań poszczególnych osób, związanych ze sprzedażą bloków należących do Świętokrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w upadłości w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 16.
Postępowanie powyższe będzie pozostawało w zainteresowaniu Departamentu
Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.
Jednocześnie informuję, iż biorąc pod uwagę przesłanki określone w art. 7 kpc w zw.
z art. 229 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, prokurator, w ramach postępowania sygn. Pc 157/12 Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód
w Kielcach, zgłosił swój udział w prowadzonym pod nadzorem Sądu Rejonowego – Sądu
Gospodarczego w Kielcach postępowaniu upadłościowym o sygn. V Gup 6/06.
Z poważaniem
PROKURATOR GENERALNY
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele środowiska
kolejowego w celu przedstawienia problematyki dotyczącej funkcjonowania
kolei, zarówno w kraju, jak i naszym regionie.
Jak wskazują spostrzeżenia pracowników różnych spółek kolejowych,
skuteczną formułą w zakresie rozwiązania i rozstrzygnięcia przedstawianych problemów byłyby spotkania organizowane w ramach szczytu kolejowego, podczas którego należałoby podjąć dyskusję i wysłuchać argumentów wszystkich stron zaangażowanych w realizację transportu kolejowego.
Konieczne jest bowiem wypracowanie formalnoprawnych zasad sprawnego
i skutecznego prowadzenia współzależnej działalności przewozów kolejowych dla dobra zarówno sprawnej organizacji przewozów, jak też pasażerów i podnoszenia jakości usług świadczonych przez przewoźników.
Analiza problematyki kolejowej przez pryzmat subregionu północnego
województwa śląskiego pokazuje, że jednym z wielu podnoszonych postulatów jest uporządkowanie sprawy kas biletowych, które w opinii wszystkich
zainteresowanych, pracowników PKP i pasażerów, nie funkcjonują tak, jak
powinny. Problemem jest tworzenie kas biletowych różnych przewoźników
w różnych miejscach dworców, co niepotrzebnie dezorientuje pasażerów.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zunifikowanie systemu dystrybucji biletów i zapewnienie możliwości sprzedaży wszystkich biletów w jednej kasie
czy też zapewnienie możliwości sprzedaży biletów przez internet.
Innym problemem jest zarządzanie dworcami przez PKP Nieruchomości,
która to firma utrzymuje w nich bardzo wysokie i nieadekwatne do realiów
czynsze. W efekcie dworce nie wynajmują zbyt wiele powierzchni, którą posiadają – tak jest w Częstochowie – a dodatkowo zbyt wysokie ceny powodują, że nawet część kas biletowych wyprowadza się poza dworce kolejowe,
co jest absurdem.
Kolejnym problemem są sprawy na linii PKP PLK – PKP Nieruchomości.
Mowa między innymi o prowadzeniu przez PKP PLK inwestycji tam, gdzie
tory kolejowe znajdują się na gruncie zarządzanym przez PKP Nieruchomości. Jest to zupełnie odmienna sytuacja niż w przypadku budowy dróg i autostrad, gdzie jeden podmiot przeprowadza inwestycje od początku do końca.
Poruszając tematykę bezpieczeństwa, należy również nadmienić, że PKP
Nieruchomości nie do końca dbają o posiadane mienie, co w efekcie przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców. Chciałbym tu wskazać na sytuację,
w której samorządy próbują wymóc odbudowę zniszczonych bądź skradzionych przez złomiarzy ogrodzeń torowisk na terenach zabudowanych. W Częstochowie w samym centrum miasta brakuje ogrodzenia, które nie zostało
odtworzone.
Uważam, że te i wiele innych spraw – włącznie z tematyką likwidacji
przez Przewozy Regionalne swojego śląskiego zakładu i zwolnienia 1,8 tysiąca osób, w tym 785 zatrudnionych w Częstochowie – wymagają omówienia podczas szczytu kolejowego.
Wobec tego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyznaczenie terminu i zorganizowanie szczytu kolejowego, na którym zostaną poruszone
i rozstrzygnięte sprawy strategiczne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania kolei w całym kraju.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński
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Odpowied
Warszawa, 23 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r., Nr BPS/043-16-638/12, oświadczenie Senatora Pana Andrzeja Szewińskiego złożone podczas
16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie funkcjonowania kolei
w Polsce, uprzejmie informuję, że najbliższe posiedzenie „Szczytu Kolejowego” zostało
zaplanowane na dzień 27 września 2012 r. Na przedmiotowym spotkaniu poruszone
zostaną zagadnienia dotyczące sytuacji w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o., jak
również omówione zostaną koncepcje przyszłego jej funkcjonowania.
Ustosunkowując się do sygnalizowanych w oświadczeniu Senatora Pana Andrzeja
Szewińskiego kwestii związanych z kłopotami przy zakupie biletów, chciałbym wyjaśnić, że z uzyskanych od przewoźników kolejowych informacji wynika, iż spółki
przewozowe umożliwiają zakup biletów w formie tradycyjnej we własnych kasach biletowych lub kasach innych przewoźników oraz kasach agencyjnych. Dzięki temu,
niezależnie od podmiotu obsługującego kasę, podróżny może zakupić bilet na przejazd
pociągami danego przewoźnika. Spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. poinformowała, że zawarła stosowne umowy z innymi przewoźnikami regionalnymi, na podstawie
których możliwa jest nie tylko wzajemna sprzedaż biletów, ale również ich wzajemne
honorowanie.
Z wiedzy resortu wynika, że zdecydowana większość kas biletowych zlokalizowana
jest na dworcach kolejowych. Dodatkowo możliwy jest zakup biletów w automatach
biletowych na terenie całego kraju. Niezależnie od powyższego, przewoźnicy kolejowi
sukcesywnie rozwijają nowoczesne kanały sprzedaży, np. poprzez system internetowy, biletomaty czy telefony komórkowe. Spółka PKP Intercity SA prowadzi od dawna
sprzedaż biletów przez Internet (od czerwca 2011 r. na pociągi TLK, a od 2006 r. na
pociągi EX i IC), która odbywa się poprzez stronę: https://bilet.intercity.pl/irez/.
Podkreślić należy, że każdy z przewoźników kolejowych, będący podmiotem prawa
handlowego, z uwagi na ograniczony strumień finansowania publicznego, jest zobowiązany do kierowania się rachunkiem ekonomicznym, przy czym żaden z przewoźników nie ma wpływu na politykę dystrybucyjną drugiego. Nie przeszkadza to jednak
w zawieraniu umów na sprzedaż wzajemną. Wysokie koszty sprzedaży bezpośredniej
powodują bowiem, że przewoźnicy dążą do pozostawienia na mniejszych dworcach
kas jednej spółki, sprzedających również ofertę tych przewoźników, których pociągi zatrzymują się na danej stacji. Wysokość czynszu na dworcach kolejowych nie
jest jedyną przyczyną rezygnacji przewoźników z prowadzenia kas biletowych. Na
rzecz likwidacji kas przemawiają obiektywne przesłanki o charakterze ekonomicznym
np. utrzymanie pracowników czy ponoszenie kosztów eksploatacyjnych. Przewoźnicy
starają się zminimalizować koszty działalności i wprowadzają wspomniane już alternatywne metody sprzedaży. Z posiadanych informacji wynika, że Zarząd PKP SA prowadzi prace nad podniesieniem poziomu usług oferowanych pasażerom przez Spółkę.
Jednym z priorytetów jest uporządkowanie kwestii związanych, między innymi, ze
sprawnym funkcjonowaniem kas biletowych.
W odniesieniu do poruszonej w oświadczeniu Senatora Pana Andrzeja Szewińskiego
kwestii dotyczącej wynajmowanej powierzchni na dworcu kolejowym w Częstochowie
uprzejmie informuję, że stawki czynszu w zawieranych umowach na wynajem powierzchni pod kasy biletowe z przewoźnikami kolejowymi (Przewozy Regionalne
Sp. z o.o. i PKP Intercity SA) określone zostały na podstawie przygotowywanych przez
niezależnych rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych.
W odniesieniu do kwestii dotyczących relacji zachodzących pomiędzy właścicielem
gruntów pod liniami kolejowymi, tj. PKP SA a zarządcą linii kolejowych czyli Spółką
PKP PLK SA, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrześ-
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nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.), grunty
będące własnością Skarbu Państwa, znajdujące się w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego PKP, co do których przedsiębiorstwo to nie
legitymowało się dokumentami o przekazaniu mu tych gruntów w formie prawem
przewidzianej i nie legitymowało się nimi do dnia wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych, z mocy prawa, stały się przedmiotem użytkowania wieczystego
przedsiębiorstwa państwowego PKP. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy, następca
prawny przedsiębiorstwa państwowego PKP, tj. Spółka PKP SA zobowiązana została
do wyposażenia utworzonych na podstawie tej ustawy spółek w składniki majątkowe
niezbędne do prowadzenia przez nie działalności. W wykonaniu przepisów ww. ustawy, PKP SA wniosła w formie wkładu niepieniężnego do PKP PLK SA linie kolejowe,
w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, obejmujące wszelkie nakłady, z wyłączeniem gruntów wchodzących w skład linii kolejowych niemających uregulowanego stanu prawnego oraz środków trwałych w budowie. Natomiast, grunty wchodzące
w skład linii kolejowych, które nie mogły być wniesione w formie wkładu niepieniężnego z uwagi na nieuregulowany stan prawny, zostały oddane PKP PLK SA przez PKP
SA do nieodpłatnego korzystania na podstawie umowy.
Mając na uwadze uregulowania zawarte w powyższej ustawie, procesy inwestycyjne i modernizacje linii kolejowych nie mogą być uregulowane w analogiczny sposób
jak w przypadku inwestycji drogowych. Dodatkowo, szczegółowe zasady i warunki
przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym regulują przepisy rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
Jednocześnie, uprzejmie informuję, że Zarząd PKP SA wprowadza projekt, którego
celem jest harmonizacja współpracy z PKP PLK SA. Ponadto, wypracowywany jest
model współpracy, w którym stacja będzie zarządzana przez jeden podmiot (dworzec
z peronami i przejściami), co jest szczególnie istotne z punktu widzenia poprawy standardów utrzymania oraz obsługi podróżnych na dworcach kolejowych. Rozpoczęto
prace zmierzające do uporządkowania oraz systematycznej zmiany dworców, m.in.
w zakupie standaryzacji usług utrzymaniowych, monitoringu zdarzeń na dworcach,
wspólnego zarządzania peronami i obiektami dworcowymi).
Odnosząc się do sygnalizowanej kwestii braku ogrodzenia terenów kolejowych
w Częstochowie, uprzejmie informuję, że problem został zgłoszony do zarządcy infrastruktury PKP PLK SA.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia oraz Roberta Mamątowa
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się do Pana Premiera ze skargą na działalność burmistrza
Leśnej, który pomimo prawomocnych wezwań do usunięcia rażących błędów
w postępowaniu administracyjnym nie podejmuje stosownych czynności,
a jego rażące zaniedbania doprowadziły do upadku firmy i utraty siedemdziesięciu miejsc pracy.
Kwestia dotyczy firmy „Justas”, w sprawie której w ramach działalności
senatorskiej wielokrotnie interweniowałem u burmistrza Leśnej oraz dwukrotnie zwracałem się w ramach oświadczeń senatorskich do ministra cyfryzacji i administracji (na dziewiątym posiedzeniu Senatu w dniu 12 kwietnia
br. (odpowiedź z dnia 29 maja br., znak MAC-BM-91/2012) oraz na piętnastym posiedzeniu Senatu).
Firma „Justas” działa, a może raczej prowadziła działalność w Leśnej,
województwo dolnośląskie. Firma ta była prowadzona przez braci Józefa
i Stanisława Sikorskich i została zrujnowana bezprawnymi działaniami burmistrza miasta i gminy Leśna, który na początku lat dziewięćdziesiątych
najpierw udzielił braciom zgody na budowę dużej inwestycji przemysłowej,
a gdy wymienieni poczynili na tę inwestycję wielomilionowe nakłady, ten
sam burmistrz wstrzymał dalszą realizację inwestycji z tego powodu, że
była ona realizowana na terenie zalewowym.
Firma „Justas” złożyła do SKO w Jeleniej Górze wniosek w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji lokalizacyjnej wydanej w dniu 15 czerwca
2005 roku przez burmistrza Leśnej. SKO orzekło nieważność decyzji i nakazało wyeliminowanie jej z obrotu prawnego. Jak wynika z przekazanych mi
informacji gmina nie wykonała tego zalecenia do dzisiaj.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała do starosty i burmistrza pismo dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nabycia działki przez gminę lub jej wywłaszczenia. Gmina zleciła wycenę, ale właściciele spółki pomimo pisemnych próśb do dzisiaj nie otrzymali
do wglądu kopii wyceny.
Właściciele firmy „Justas” otrzymali informację, iż rada miejska na posiedzeniu w dniu 23 maja br. przyjęła stanowisko o braku „możliwości i celowości przejęcia przez gminę nieruchomości firmy «Justas»”. Nasuwa się więc
zasadne pytanie o to, w jakim celu gmina zleciła wycenę nieruchomości firmy
i czy nie był to bezzasadny koszt.
Prosimy, aby Pan Premier nadzorujący sprawy z zakresu administracji
publicznej wnikliwie zapoznał się z tą sprawą i wskazał sposób, w jaki ewidentna krzywda wyrządzona niesprawiedliwymi i bezprawnymi działaniami podejmowanymi wobec właścicieli firmy „Justas” mogłaby zostać sprawiedliwie naprawiona. Nie wskazujemy sygnatur, bo sprawa jest doskonale
znana zarówno burmistrzowi miasta i gminy Leśna, wojewodzie dolnośląskiemu, jak i ministrowi cyfryzacji i administracji.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Robert Mamątow
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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 2 sierpnia 2012 r. (sygn. BPS/043-16-639/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza
Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 16. posiedzenia Senatu RP
w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym wobec firmy „Justas”, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie wyjaśnienia wymaga, iż w przedmiotowej kwestii do Ministra
Administracji i Cyfryzacji wpłynęły następujące wystąpienia:
1) oświadczenie złożone przez Senatorów pana Grzegorza Wojciechowskiego, pana
Wojciecha Skurkiewicza oraz pana Bogdana Pęka na 9. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 kwietnia 2012 r. przekazane przez Marszałka Senatu RP pismem
z dnia 16 kwietnia 2012 r. (sygn. BPS/043-09-355/12), na które udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. MAC-BM-91/2012);
2) pismo pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
(sygn. 1507/06/12), na które udzielono odpowiedzi pismem z dnia 25 lipca
2012 r. (sygn. DAP-WAR-0714-7-3/12/MKu);
3) oświadczenie złożone przez Senatorów pana Grzegorza Wojciechowskiego, pana
Bogdana Pęka, pana Andrzeja Pająka, pana Wojciecha Skurkiewicza oraz pana
Roberta Mamątowa na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca 2012 r. przekazane przez Marszałka Senatu RP pismem z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. BPS/043-15-595/12), na które udzielono odpowiedzi pismem z dnia 13 sierpnia 2012 r.
(sygn. MAC-BM-0724-570/2012/JM).
Po zapoznaniu się z tekstem ww. oświadczenia z dnia 26 lipca 2012 r. złożonego
przez pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wraz z grupą Senatorów w sprawie
firmy „Justas” uprzejmie informuję, iż podtrzymuję stanowisko MAiC w przedmiotowej sprawie przekazane w ww. pismach.
Raz jeszcze pragnę podkreślić, iż Wojewoda Dolnośląski zrealizował wszelkie czynności, jakie mógł podjąć w związku z tą sprawą. Jednocześnie ponownie uprzejmie
informuję, iż w przypadku niezadowolenia z decyzji organu gminy pozostaje droga sądowa lub zmiana polityki gminy poprzez dokonanie stosownych zmian w jej władzach,
w drodze wolnych i demokratycznych wyborów, będących wyrazem obywatelskiej oceny kierunku i jakości działań podejmowanych przez władze gminy.
Z poważaniem
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Marka Martynowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Rolnicy wraz z ich gospodarstwami coraz częściej zostają poszkodowani
w wyniku wystąpienia różnego rodzaju klęsk żywiołowych – nawałnic, burz,
gradobić, trąb powietrznych czy też mrozów. Obserwuję tę sytuację na podstawie mojego rodzinnego powiatu rawskiego, który to w przeciągu ostatnich
dwóch lat został dotknięty trąbą powietrzną (np. gmina Regnów – rok 2010),
wymarznięciami upraw i sadów (cały powiat, a w tym roku szczególnie), nawałnicami, gradobiciami (na przykład rok 2011 – gmina Regnów, rok 2012 –
gmina Biała Rawska i Sadkowice) i już nawet mi samemu trudno wymienić,
jakimi jeszcze klęskami.
W związku z tym kierujemy do Pana Premiera zapytanie, na jaką pomoc
mogą liczyć poszkodowani w tym roku rolnicy, bowiem, jak pokazują przykłady lat poprzednich, jedyne, na co mogli liczyć, to obietnice. Pragniemy zaznaczyć, iż występujące klęski żywiołowe nie tylko niszczą bieżącą produkcję, ale też powodują trwałe zniszczenia, na przykład w sadach, które trzeba
zakładać od nowa. Prosimy zatem o zaproponowanie konkretnych narzędzi
pomocowych, które będą kierowane do gmin i do rolników.
Kolejna sprawa, jaka nas wielce niepokoi, to jest obecna niezwykle trudna sytuacja na rynkach rolnych, a w szczególności na rynku mleka, wieprzowiny, ziemniaków, tytoniu, owoców i zbóż. Jakie działania Pan Premier
zamierza podjąć, by zapewnić Polsce bezpieczeństwo żywnościowe?
Panie Premierze, wielokrotnie słyszymy (nawet były już minister rolnictwa prezentował to w spotach podczas EURO 2012), że w polskim rolnictwie
jest tak dobrze, a rolnicy osiągnęli w 2011 r. dochody najwyższe od momentu wstąpienia Polski do UE. W takim razie czemu i przeciwko jakiej „złej polityce” wobec rolnictwa protestują rolnicy?! Polecamy materiał prezentowany
w głównym wydaniu Wydarzeń TV Polsat w dniu 24 lipca br.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Robert Mamątow
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
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Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2012.08.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z przesłanym, przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2012 r. znak BPS/043-16-639/12, oświadczeniem złożonym przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Roberta
Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza i Marka Martynowskiego na 16. posiedzeniu
Senatu w dniu 26 lipca 2012 r. – uprzejmie Pana Marszałka informuję, że producenci
rolni poszkodowani w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą ubiegać się
w ramach przyjętego w przez Radę Ministrów w dniu 3 kwietnia br. w drodze uchwały
programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012
ujemnych skutków przezimowania, o:
1) kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji udzielane przez banki na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. oraz poręczenia
i gwarancje spłaty wyżej wymienionych kredytów bankowych. Kredyt inwestycyjny (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych
remontów kapitalnych, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych
poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych oraz zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych. Natomiast kredyt obrotowy
może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
(kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony
roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W związku z wnioskami wojewodów do dnia 23 sierpnia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził
zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej dla
25.663 gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków
przezimowania, na kwotę ok. 810 mln zł;
2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) pomocy
w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu
zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących
składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;
3) odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie w części lub w całości przez Prezesa
Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;
4) udzielenie pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych
i ozimych upraw nasiennych. Pomoc ta udzielana jest zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wysokość
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tej pomocy łącznie z pomocą udzieloną w ostatnich trzech latach nie może przekroczyć równowartości 7 500 euro. W celu uzyskania pomocy producent rolny
powinien był złożyć do dnia 1 czerwca br. wniosek wraz z jego oświadczeniem
o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę do kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego (do dnia 22 sierpnia br.
przedmiotowa pomoc została wypłacona dla 98.733 producentów rolnych na
kwotę 89,5 mln zł);
5) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku
rolnym za 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
Natomiast producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny mogą ubiegać się o pomoc określoną w pkt 1, 2, 3 i 5 na warunkach
ogólnie obowiązujących z tym, że pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz urzędów gmin jest
udzielana w formie de minimis.
Ponadto poszkodowani producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa j Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U.
Nr 169, poz. 1141, z późn. zm.). W ramach ww. działania o pomoc może ubiegać się
m.in. osoba fizyczna będąca posiadaczem samoistnym lub zależnym 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, w którym wystąpiła szkoda spowodowana co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249,
z późn. zm.), tj. huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi,
lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Pomoc może
zostać przyznana jeżeli szkody wyniosły:
a) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim
poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym – w uprawach
rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 127,
poz. 857, z późn. zm.) lub rybach oraz
b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub
stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Działanie to ma charakter typowo inwestycyjny (nie jest to forma odszkodowania za
poniesione w gospodarstwie straty), a pomoc obejmuje wsparcie operacji dotyczących
odtworzenia zniszczonego potencjału produkcyjnego poszkodowanego gospodarstwa,
które powinny bezpośrednio przyczynić się do wznowienia działalności produkcyjnej
poszkodowanych gospodarstw, przy czym dofinansowana inwestycja ma funkcjonować w gospodarstwie i być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem przez okres 5 lat
od zawarcia umowy. Pomoc ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowanych
inwestycji. Obecnie pomoc wynosi maksymalnie 130% wartości wszystkich strat powstałych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w wyniku
określonego zdarzenia, przy czym nie może być większa niż 300 tys. zł na gospodarstwo
w okresie realizacji PROW 2007–2013, oraz nie może przekraczać kosztów inwestycji.
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Informację o naborze wniosków Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości,
na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym
dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu
składania wniosków o przyznanie pomocy. W informacji tej Prezes określa dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków (termin ten nie może być
dłuższy niż 30 dni roboczych), jak również w związku z wystąpieniem jakich zdarzeń
losowych i jakim okresie mających miejsce mogą być składane wnioski. W najbliższym czasie przewiduje się uruchomienie kolejnego naboru wniosków. Zgodnie z ww.
rozporządzeniem o pomoc można ubiegać się w roku wystąpienia szkody lub w roku
następującym po roku w którym wystąpiła szkoda, a do kosztów kwalifikowalnych
zaliczyć można również koszty związane z realizacją operacji poniesione przed dniem
zawarcia umowy (również złożenia wniosku), lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym
ustąpiły okoliczności które spowodowały szkody w gospodarstwie.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że od 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) funkcjonuje system dotowanych ubezpieczeń
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który ma na celu zapewnienie producentom
rolnym poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych środków
na wznowienie produkcji. W ramach tego systemu ze środków budżetu państwa są
stosowane dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:
∙ upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub
roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad,
piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz
przymrozki wiosenne,
∙ bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się
ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2012 r. zawarł umowy w sprawie dopłat
do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z Concordia Polska
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA,
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz HDI Asekuracja Towarzystwem
Ubezpieczeń SA.
Odnośnie do sytuacji na rynkach rolnych uprzejmie informuję, że analizując sytuację w poszczególnych sektorach produkcji rolnej należy zwrócić uwagę, iż poszczególne gałęzie produkcji rolniczej są ze sobą wzajemnie powiązane. Dla przykładu niskie
ceny zbóż powodują spadek ich opłacalności, natomiast mają pozytywne przełożenie na opłacalność produkcji zwierzęcej. Z kolei wzrost pogłowia zwierząt powoduje
zwiększone zapotrzebowanie na pasze, a tym samym może spowodować wzrost cen
zbóż i wzrost ich opłacalności. Pożądanym byłoby wzajemne zbilansowanie produkcji
roślinnej i produkcji zwierzęcej z zapotrzebowaniem rynku, jednak w praktyce gospodarki rynkowej, szczególnie w warunkach postępującej globalizacji jest to trudno
osiągalne. Stąd też wahania cen i zróżnicowanie opłacalności produkcji rolnej będzie
nieuniknione także w przyszłości. W sezonie 2011/2012 zebrano ogółem 26,8 mln ton
zbóż tj. o 1,7% mniej niż w roku ubiegłym i o 1,5% mniej od średniej z lat 2005–2010.
Z uwagi na wysokie ceny zbóż w sezonie 2011/2012 krajowe zużycie zbóż oszacowano na poziomie 27,4 mln ton. Po stronie rozchodów największą pozycję w dalszym
ciągu stanowiło zużycie zboża na cele paszowe. Krajowa produkcja pasz zbożowych
w sezonie 2011/12 oszacowana została na 17,2 mln ton, z czego 15,7 mln ton stanowiło ziarno paszowe. Według wstępnego szacunku GUS z 26 lipca br. powierzchnia
zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce w 2012 r. wynosi
blisko 7,2 mln ha. Krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2012/2013 wyniosły
blisko 3,9 mln ton, wobec 4,5 mln ton w poprzednim sezonie. Przewiduje się, że przy
przeciętnych warunkach pogodowych, zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy)
w 2012 r. wyniosą 22,8–23,5 mln ton tj. o 6%–3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.
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Krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2012/2013 może wynieść 26,8 mln ton,
z czego najwięcej zostanie przeznaczone na pasze.
Wraz ze wzrostem specjalizacji w produkcji zwierzęcej oraz jej intensyfikacją rośnie popyt na śruty z roślin wysokobiałkowych, które są źródłem białka paszowego.
Szacuje się, że zużycie wysokobiałkowych surowców paszowych w sezonie 2011/12
w Polsce wyniosło około 4,03 mln ton wobec 3,77 mln ton w sezonie 2010/11. Według
prognoz IERiGŻ w sezonie 2012/13 zużycie surowców wysokobiałkowych może wynieść około 4,15 mln ton i być o około 4% większe niż w sezonie poprzednim. W strukturze zużycia wysokobiałkowych pasz treściwych w roku 2011/12 śruty z roślin oleistych stanowiły 93%, nasiona roślin strączkowych pastewnych 6,4%, mączki pochodzenia zwierzęcego 0,6%.
W ostatnich latach produkcja nasion roślin wysokobiałkowych w kraju rośnie.
Na przestrzeni ostatnich sześciu lat wzrosła o 0,5 mln ton. Krajowa produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych w sezonie 2011/12 wyniosła około 1,52 mln ton
z czego 1,24 mln ton stanowiła śruta rzepakowa, 0,25 mln ton nasiona roślin strączkowych. W roku gospodarczym 2010/11 krajowe zużycie było pokryte produkcją
krajową w około 38%, co oznacza, że aby zbilansować rynek należało zaimportować
2,5 mln ton surowców wysokobiałkowych. Według informacji IERiGŻ w 2011 roku
z powierzchni 119,4 tys. ha zebrano około 253 tys. ton nasion roślin strączkowych
pastewnych, co oznacza, że średnio z ha zbierano 2,1 tony. Biorąc powyższe pod uwagę w celu wyprodukowania w kraju brakującej ilości surowców wysokobiałkowych
poprzez uprawę roślin strączkowych na nasiona przy obecnych plonach należałoby
dodatkowo przeznaczyć około 1,2 mln ha. Dostrzegając potrzebę zwiększenia krajowej produkcji nasion roślin wysokobiałkowych w roku 2010 wprowadzono dodatkowe
płatności obszarowe do uprawy strączkowych i motylkowych (w 2010 roku – 207 zł/ha,
w 2011 roku 220 zł/ha). Wprowadzenie dodatkowego wsparcia finansowego upraw
strączkowych pastewnych spowodowało, że w 2010 roku powierzchnia uprawy strączkowych pastewnych na ziarno zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego ponad
dwukrotnie. Należy jednak pamiętać, że wzrost powierzchni uprawy następował z bardzo niskiego poziomu. Z tego względu należy oczekiwać, że w kolejnych latach produkcja pasz wysokobiałkowych w Polsce będzie rozwijać się poprzez wzrost powierzchni
zasiewu roślin strączkowych oraz ich plonów jak również zwiększenie podaży śruty
rzepakowej na skutek obserwowanego wzrostu produkcji rzepaku. Biorąc powyższe
pod uwagę należy stwierdzić, że przestawienie produkcji rolnej w Polsce w celu wyprodukowania takiej ilości pasz wysokobiałkowych, która zaspokoiłaby potrzeby rynku
krajowego będzie rozłożone w dłuższym okresie. Proces ten będzie również dużym wyzwaniem dla nauki, praktyki rolnej oraz przetwórstwa, które będą musiały rozwiązać
szereg problemów, aby produkcja krajowa mogła stawić czoła konkurencji ze strony
surowców produkowanych za granicą.
W roku bieżącym generalnie utrzymują się wysokie ceny surowców rolnych, wyższe zarówno w porównaniu do poprzedniego roku jak i w stosunku do roku 2010.
W wielu przypadkach ceny produktów rolnych wzrosły bardzo znacząco. Według badań prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktualne (w okresie
16–22 lipca br.) ceny zakupu podstawowych surowców rolnych kształtowały się następująco:
– zboża: pszenica konsumpcyjna – 957 zł/t (wzrost o 4,0% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., oraz wzrost o 72% w stosunku do tego samego okresu
sprzed 2 lat), pszenica paszowa – 938 zł/t (wzrost o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. i o 69% w stosunku do tego samego okresu sprzed 2 lat), żyto
konsumpcyjne – 845 zł/t (wzrost o 12% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.
i o 147% w stosunku do tego samego okresu sprzed 2 lat), żyto paszowe 784 zł/t
(wzrost o 4,3% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. i o 105% w stosunku do
tego samego okresu sprzed 2 lat), kukurydza – 920 zł/t (spadek o 4,5% w stosunku
do analogicznego okresu 2011 r., ale wzrost o 53% w stosunku do tego samego okresu
sprzed 2 lat);
– rzepak – cena rzepaku 2075 zł/t (wzrost o 13% w stosunku do analogicznego
okresu 2011 r. i o 58% w stosunku do tego samego okresu sprzed 2 lat);
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– trzoda chlewna (żywiec) – cena trzody chlewnej wg wagi żywej wyniosła w połowie lipca br. 5,46 zł/kg (wzrost o 16% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.,
a o 25% w stosunku do tego samego okresu sprzed 2 lat);
– bydło (żywiec) – cena bydła wg wagi żywej wyniosła 6,33 zł/kg (wzrost o 15%
w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., i o 47% w stosunku do tego samego
okresu sprzed 2 lat);
– drób (brojlery – żywiec) – cena brojlerów wyniosła 4,16 zł/kg (wzrost o 12% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., i o 26% w stosunku do tego samego okresu
sprzed 2 lat);
– mleko surowe – cena skupu mleka surowego wyniosła (w czerwcu br.)
115,56 zł/100 kg (spadek o 2,6% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., ale
wzrost o 10% w stosunku do tego samego okresu sprzed 2 lat).
Według danych GUS, w końcu marca 2012 r. pogłowie świń wyniosło 11,5 mln
sztuk i było mniejsze w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 1,6 mln
sztuk, tj. 12,4%. W stosunku do stanu w końcu listopada 2011 r. liczba loch prośnych
wzrosła o 32,4 tys. sztuk (+4,5%). Jest to efekt rekordowo wysokich cen trzody w końcu 2011 r. oraz w I kwartale 2012 r. lERiGŻ ocenia, że w lipcu 2012 r. pogłowie trzody
mogło sezonowo wzrosnąć do 12,3 mln sztuk. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że
w ciągu ostatnich 15 lat znacznie obniżył się wiek ubijanych zwierząt. Obecnie średni okres tuczu do pełnej dojrzałości ubojowej to około 170–180 dni, co przekłada się
na szybszą rotację zwierząt. Porównanie skali spadku pogłowia i produkcji pozwala
zauważyć, że w porównaniu do 1995 r., pogłowie w 2011 r. było niższe o 34%, zaś
liczba ubijanych sztuk zmniejszyła się w tym samym czasie o 13,7%. Odstawiane do
uboju świnie są cięższe (średnia masa w końcu lat 90. – 110–112 kg/szt., a obecnie
120–122 kg/szt.) i mniej otłuszczone (mięsność z niecałych 50% w końcu lat 90. wzrosła do 55,4% w 2011 r.).
Na sytuację producentów wieprzowiny w dużym stopniu mają wpływ wysokie ceny
zbóż. Obecnie cena skupu żywca wieprzowego kształtuje się na poziomie nienotowanym w tym okresie od wielu lat. Wg danych MRiRW w okresie 16–22.07.2012 r.
średnia cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 5,46 zł/kg. W porównaniu do analogicznego tygodnia 2011 r. cena była wyższa o 76 groszy (+16,2%).
W I połowie 2012 r. nastąpiło znaczne zwiększenie produkcji surowca mlecznego
w skali globalnej. Najnowsze dane wskazują, że w sezonie 2011/2012, m.in. z uwagi
na korzystne warunki pogodowe, produkcja mleka na półkuli południowej zwiększyła
się w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,3% w Australii oraz aż o 9,7% w Nowej
Zelandii. Na rynku USA, w okresie od stycznia do maja 2012 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r., zaobserwowano wzrost dostaw mleka o 4,7%. Nadprodukcja
mleka na rynkach światowych spowodowała spadek cen zbytu oraz wzrost zapasów
przetworów mlecznych, co w konsekwencji doprowadziło do spadkowego trendu w cenach skupu mleka.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zareagowało na tę sytuację już na początku drugiego kwartału 2012 r. podejmując szereg działań celem uruchomienia
przez Komisję Europejską dodatkowych mechanizmów interwencyjnych w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej UE zapobiegających dalszemu pogarszaniu się koniunktury
w branży mleczarskiej. W okresie od kwietnia do lipca 2012 r. Polska przedłożyła na
posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli trzy wnioski,
w których występowała o podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do ponownego uruchomienia dla wszystkich przetworów mlecznych refundacji eksportowych
ze stałą ustaloną z góry stawką dopłaty. Ponadto, Polska wnioskowała o podniesienie
bieżących cen referencyjnych i interwencyjnych dla masła oraz odtłuszczonego mleka
w proszku, tak by odpowiadały one rosnącym kosztom produkcji i gwarantowały właściwe działanie mechanizmów interwencyjnych w sytuacji niestabilności rynkowej.
Powyższe postulaty zostały kilkukrotnie powtórzone przez Polskę także na posiedzeniach komitetu zarządzającego ds. wspólnej organizacji rynków rolnych (produkty
zwierzęce) oraz grupy roboczej G6, skupiającej sześć państw będących największymi producentami i eksporterami mleka oraz przetworów mlecznych w UE (Dania,
Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy i Polska).
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Odnosząc się do powyższych wystąpień Komisja Europejska stwierdziła, że w jej
opinii bieżąca sytuacja rynkowa nie daje podstaw do niepokoju, gdyż obserwowane
do maja 2012 r. spadki cen były efektem charakterystycznego dla tej pory roku sezonowego wzrostu produkcji mleka oraz znaczącej podaży przetworów mleczarskich
na rynku światowym. Zdaniem Komisji Europejskiej z tygodnia na tydzień sytuacja
na rynku mleka i przetworów mlecznych będzie ulegała poprawie, by powrócić wkrótce do trendu wzrostowego. Za pierwsze symptomy tej pozytywnej zmiany Komisja
Europejska uznała ustabilizowanie w I połowie lipca 2012 r. średnich unijnych cen
zbytu przetworów mlecznych oraz bardzo dobre wyniki eksportu unijnych przetworów
mlecznych. Umacniająca się względem euro waluta amerykańska dodatkowo sprzyja
wzrostowi konkurencyjności unijnych produktów na rynku światowym, co wyraźnie
widać w ostatnim miesiącu na przykładzie wzrostu wywozu masła.
Odnosząc się do kwestii skupu interwencyjnego, Komisja Europejska zapewniła,
że systematycznie i na bieżąco monitoruje sytuację na rynku i szczegółowo analizuje
wykorzystanie uruchomionych i aktualnie dostępnych dla unijnych przedsiębiorców
mechanizmów interwencyjnych. Należą do nich: publiczne zakupy interwencyjne masła i odtłuszczonego mleka w proszku, dopłaty do prywatnego przechowywania masła
oraz możliwość składania ofert o przyznanie dopłat do eksportu dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku, ustalanych w ramach realizowanych co miesiąc przetargów. Komisja Europejska nie wyraża jednoznacznego sprzeciwu wobec postulatów
Polski formułowanych w złożonych wnioskach. Zapewnia ona o gotowości do wdrożenia niezbędnych, dodatkowych środków interwencyjnych. Będzie to jednakże w dużej
mierze uzależnione od dalszego rozwoju sytuacji rynkowej, który Komisja Europejska
ocenia optymistycznie, a także od zachowania unijnych producentów mleka, którzy
niejednokrotnie udowodnili, że poprzez bezpośrednie działania mogą wspierać starania administracji rządowej państw członkowskich i sygnalizować Komisji Europejskiej
potrzebę interwencji.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej uprawa ziemniaków jadalnych, podobnie jak
i innych upraw, jest wspierana w ramach dopłat bezpośrednich, przy czym producenci ziemniaków jadalnych otrzymują jedynie jednolitą płatność obszarową. Natomiast
w produkcji i obrocie obowiązują standardy jakościowe, a o cenach decydują wyłącznie relacje popytu i podaży.
Inaczej przedstawia się sytuacja na rynku ziemniaków skrobiowych. Rynek ten
jest objęty regulacjami Wspólnej Polityki Rolnej, plantatorzy uprawiający ziemniaki skrobiowe w ramach zawartych z producentem skrobi umów kontraktacji oprócz
jednolitej płatności obszarowej uzyskują płatności uzupełniające. Wówczas za dostarczone ziemniaki do produkcji skrobi nie może być wypłacona cena niższa niż cena minimalna (178,31 euro za tonę skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach). W 2011
roku powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce wynosiła 406,4 tys. ha, zbiory wynosiły 9,4 mln t, natomiast średni plon ziemniaka wynosił 230 dt/ha. W porównaniu
do roku 2010 powierzchnia uprawy ziemniaka była większa o 1,4%, zbiory wyższe
o 10,8%, a plony ziemniaków wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9,0%.
W okresie I–VI 2011 r. ceny ziemniaków w obrocie targowiskowym i na rynkach
hurtowych kształtowały się od min. 106 zł/dt do max. 138 zł/dt, natomiast od początku sezonu 2011/2012, w związku z wysokim plonem i zbiorem ziemniaków w Polsce
(również i w innych krajach Unii) ma miejsce silny spadek cen, które w okresie zbiorów były o połowę niższe niż w sezonie 2010/2011 i kształtowały się od min. 35 zł/dt
do max. 62 zł/dt w okresie VII–XII 2011 r., a w okresie I–VI 2012 r. od min. 35 zł/dt
do max. 50 zł/dt.
W 2012 roku według szacunków Instytutu Hodowli i Ochrony Roślin powierzchnia
uprawy ziemniaka wynosi 414 tys. ha, a zbiory wyniosą ok. 9,9 mln ton. Przewiduje
się, że ceny ziemniaków z głównego zbioru będą zdecydowanie wyższe aniżeli w sezonie poprzednim. Jednakże decydujący wpływ będzie tu mieć dalszy przebieg wegetacji
i faktyczna wielkość zbioru. W ostatnich latach widać coraz większą różnicę między
cenami ziemniaków w Polsce i w innych krajach UE (o ok. 50% wyższe niż w takich
krajach jak Niemcy, Francja czy Holandia), czego konsekwencją jest zwiększający się
wolumen importowanych ziemniaków na polskim rynku. W latach 2009–2011 r. im-
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port ziemniaków wynosił odpowiednio 139 534 ton, 235 437 ton oraz 247 099 ton,
co świadczy o niskim poziomie konkurencyjności ziemniaków krajowych. Porównując
wielkość importu w pierwszych czterech miesiącach 2012 r. z analogicznym okresem
poprzednich kilku lat, tj. od roku 2009 do 2011, import ziemniaków zmniejszył się
i wynosił 44 216 ton. Krajowy rynek ziemniaków charakteryzuje duże rozdrobnienie
produkcji, zarówno co do skali, jak i rodzaju uprawianych odmian oraz brak zorganizowania na rynku. Zauważa się, że w krajach Europy Zachodniej, które mają obecnie
bardzo silną pozycję, rynek ziemniaka charakteryzuje się wysoką koncentracją produkcji oraz integracją producentów rolnych, przemysłu i handlowców. W celu poprawy konkurencyjności na rynku m.in. ziemniaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi udziela wsparcia finansowego na przedsięwzięcia związane z łączeniem się producentów w grupy producentów, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 88, poz. 983, z późn. zm.). Podstawowym celem założenia grupy jest podejmowanie
wspólnych działań, związanych między innymi ze zbytem płodów rolnych.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Marka Martynowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W ramach mojej działalności senatorskiej zapoznałem się ze sprawą nieprawidłowości przy sprzedaży następujących nieruchomości rolnych:
1. Chojnowo, gmina Czernice Bojowe, powiat przasnyski – nieruchomość
o powierzchni 200 ha wydzierżawiona w 1995 r. przez Janusza, Dariusza
i Andrzeja C.;
2. Śrubowo, gmina Sońsk, powiat ciechanowski – nieruchomość o powierzchni 257 ha wydzierżawiona w 1993 r. przez Andrzeja i Tomasza S.;
3. Strzałkowo, gmina Stupsk, powiat mławski – nieruchomość o powierzchni 404,88 ha wydzierżawiona w 2003 r. przez Pawła A.
Zostały one sprzedane z pominięciem dzierżawców.
Jak wskazują, słusznie zresztą, dzierżawcy tych nieruchomości, zapłata za wyżej wymienione grunty została dokonana przez osoby trzecie, tym
samym faktycznymi nabywcami nie są spadkobiercy, lecz osoby niemające
nic wspólnego z rolnictwem, a tylko zajmujące się wykupem nieruchomości.
Potwierdzeniem tego faktu są poręczenia osób, które są stronami wcześniejszych przedwstępnych umów sprzedaży tych nieruchomości.
Zwracamy się z prośbą do Pana Premiera o wszczęcie kontroli w zakresie
działań podejmowanych przez pracowników ANR w ramach przeprowadzania tych transakcji, bowiem, jak wynika z informacji i dokumentów, ANR nie
informowała dzierżawców o czynnościach związanych ze sprzedażą, co było
jej obowiązkiem. Zastanawiający jest również fakt, że ANR umożliwiła nabywcom, którzy nie mieli możliwości faktycznego przejęcia nieruchomości w okresie obowiązywania umowy dzierżawy i nie mogli jej użytkować rolniczo, skorzystanie z preferencyjnych warunków kupna (rozłożenie na raty). Ponadto nie
sprawdzono spadkobierców nabywców pod kątem uprawnień do prowadzenia gospodarstwa rolnego, stosownie do obowiązującego art. 1059 k.c.
Prosimy, aby Pan Premier jako bezpośrednio odpowiedzialny za sprawy
z zakresu wsi i rolnictwa, pełniąc obecnie funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wnikliwie zapoznał się z tą sprawą i wskazał sposób, w jaki ewidentna krzywda wyrządzona niesprawiedliwymi i bezprawnymi działaniami podejmowanymi wobec dzierżawców ww. gospodarstw mogłaby zostać
w sprawiedliwy sposób naprawiona.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Robert Mamątow
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
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Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 4.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego
złożone wspólnie z innymi senatorami na posiedzeniu Senatu RP w dniu 26 lipca
2012 r., otrzymane za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie
nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa położonych w Chojnowie, Ślubowie oraz Strzałkowie uprzejmie informuję,
co następuje.
Nieruchomości rolne zabudowane Chojnowo, Ślubowo i Strzałkowo zostały sprzedane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700
z późn. zm.), który zobowiązuje Agencję Nieruchomości Rolnych w pierwszej kolejności do uwzględnienia prawa pierwszeństwa nabycia przysługującego byłym właścicielom sprzedawanej nieruchomości lub ich spadkobiercom. W ww. przypadkach
spadkobiercy byłego właściciela skorzystali z przysługującego im ustawowego prawa
pierwszeństwa nabycia nieruchomości ZWRSP, co potwierdzają umowy sprzedaży
tych nieruchomości zawarte w formie aktów notarialnych. Nie można zatem stwierdzić, że nabywcami tych nieruchomości są inne osoby niż wymienione w aktach notarialnych. Przede wszystkim należy podnieść, że procedura przygotowania opisywanych nieruchomości została wszczęta na wniosek dzierżawców tych nieruchomości.
Agencja nie ma jednak obowiązku informowania dzierżawcy, o wszczęciu procedury
przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy, o zamiarze
sprzedaży nieruchomości Zasobu Agencja informuje podając do publicznej wiadomości wykaz, który ogłaszany jest w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie
gminy przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu lub planowanym terminem sprzedaży w innym trybie niż przetarg. Pomimo tego, dzierżawcy nieruchomości
Chojnowo, Ślubowo oraz Strzałkowo byli informowani o zamiarze sprzedaży nieruchomości np. w trakcie przeprowadzania przez Agencję lustracji przedmiotu dzierżawy.
Z wyjaśnień uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że wyżej wymienione nieruchomości zostały sprzedane z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty stosownie do przepisów ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na
raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U.
poz. 208). Wymaga zaznaczenia, że ww. ustawa i rozporządzenie nie zabrania rozłożenia ceny sprzedaży na raty nabywcy, który nie będzie mógł dysponować nieruchomością z powodu jej obciążenia umową dzierżawy. Rozłożenie ceny sprzedaży na
raty może nastąpić na pisemny wniosek nabywcy, o ile spełni on warunki określone
w ww. przepisach, tj. wpłaci 10% ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży
oraz przedłoży odpowiednie zabezpieczenie pozostałej do spłacenia kwoty. Propozycję
zabezpieczeń przedkłada nabywca, Agencja jedynie weryfikuje zaproponowane zabezpieczenia i dokonuje oceny ich wiarygodności. Ocena zaproponowanych przez nabywcę zabezpieczeń dokonywana jest kolegialnie, przez Komisję powołaną przez dyrektora oddziału terenowego Agencji, składającą się z pracowników Oddziału. Ponadto
w odniesieniu do nieruchomości o pow. powyżej 50 ha oraz nieruchomości, których
wartość przekracza 2000 ton żyta, przyjęte zabezpieczenia opiniuje Zespół Finansowy
Biura Prezesa. Należności Agencji z tytuły rozłożenia ceny sprzedaży na raty, zostały
zabezpieczone poprzez: ustanowienie hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości
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oraz na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność osoby trzeciej oraz złożenie przez nabywających 4 weksli poręczonych „in blanco”. W ocenie Agencji należności zostały odpowiednio zabezpieczone. Jednocześnie Agencja poinformowała, że nie
posiadała wiedzy o zamiarze przeniesienia własności na osoby trzecie.
Należy także zauważyć, że ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie warunkuje skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez spadkobierców byłych właścicieli, posiadaniem kwalifikacji
rolniczych. Do sprzedaży nie mają również zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego w tym art. 1059 K.c.
Wobec tak oczywistych faktów nie można stwierdzić, że Agencja Nieruchomości
Rolnych naruszyła przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa. W związku z tym, przeprowadzenie kontroli w tych
sprawach jest zbędne.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Marka Martynowskiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Pragniemy zapytać Pana Ministra Finansów, czy znany jest mu wyrok
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wydany 21 czerwca 2012 r.
w połączonych sprawach C 80/11 i C 142/11, w którym sformułowane zostały następujące tezy:
1. Art. 167, art. 168 lit. a, art. 178 lit. a, art. 220 pkt 1 i art. 226 dyrektywy
Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoją one
na przeszkodzie praktyce krajowej, w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa do odliczania od kwoty należnego podatku od wartości
dodanej kwoty tego podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych
mu usług z tego powodu, iż wystawca faktur dotyczących owych usług lub
jeden z jego usługodawców dopuścił się nieprawidłowości, bez udowodnienia
przez organ podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik
wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę
prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.
2. Art. 167, art. 168 lit. a, art. 178 lit. a i art. 273 dyrektywy 2006/112
należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie praktyce
krajowej, w ramach której organ podatkowy odmawia prawa do odliczenia
z tego powodu, iż podatnik nie upewnił się, że wystawca faktury za towary,
których prawo do odliczenia ma dotyczyć, jest podatnikiem, że dysponował
on tymi towarami i był w stanie je dostarczyć, że wywiązał się z obowiązku
złożenia deklaracji i zapłaty podatku od wartości dodanej, albo z tego powodu, że podatnik nie posiada poza fakturą innych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyższych warunków, mimo że spełnione były warunki
materialne i formalne powstania prawa do odliczenia, określone w dyrektywie 2006/112, a podatnik nie miał przesłanek, aby podejrzewać, że wystawca faktury dopuścił się nieprawidłowości lub przestępstwa.
Wyrok idealnie przystaje do sytuacji licznych przedsiębiorców transportowych województwa łódzkiego, a może i innych województw, którzy działaniami aparatu skarbowego zostali pozbawieni prawa odliczenia podatku
VAT z tytułu zakupu paliwa, mimo że nie zostały im udowodnione jakiekolwiek nadużycia ani nawet zaniedbania należytej staranności podczas zakupu paliwa, które potem okazało się nielegalnie sprowadzone. Sprawa była
przedmiotem mojej korespondencji z Panem Ministrem, a także kilku moich
oświadczeń senatorskich, w odpowiedzi na które uparcie podtrzymywał Pan
stanowisko, że przedsiębiorcy transportowi mogli być pozbawieni prawa odliczenia podatku VAT mimo braku nadużyć z ich strony.
Pragniemy w związku z tym zapytać, czy pod wpływem cytowanego wyroku ETS zweryfikuje Pan Minister swoje dotychczasowe stanowisko i naprawi postępowanie aparatu skarbowego sprzeczne z prawem europejskim.
Jakie działania podejmie Pan Minister w tej sprawie, aby naprawić krzywdy
i niesprawiedliwe represje skarbowe wobec setek uczciwych i – jak widać –
niesłusznie represjonowanych przedsiębiorców?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski
Robert Mamątow
Krzysztof Słoń
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
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Odpowied
Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka, znak: BPS/043-16-640/12 z dnia 2 sierpnia br., przy którym zostało przesłane oświadczenie Pana Grzegorza Wojciechowskiego
Senatora RP wspólnie z innymi senatorami, dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11,
uprzejmie wyjaśniam.
Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawach połączonych C-80/11
i C-142/11 orzekł, że:
1) organ podatkowy nie może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia od kwoty
należnego podatku od wartości dodanej kwoty tego podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług z tego powodu, iż wystawca faktur dotyczących owych usług lub jeden z jego usługodawców dopuścił się nieprawidłowości,
bez udowodnienia przez organ podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek,
iż podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu;
2) organ podatkowy nie może odmówić prawa do odliczenia z tego powodu, iż podatnik nie upewnił się, że wystawca faktury za towary, których prawo do odliczenia
ma dotyczyć jest podatnikiem, że dysponował on tymi towarami i był w stanie je
dostarczyć oraz że wywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku
od wartości dodanej, albo z tego powodu, że podatnik nie posiada, poza fakturą,
innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków, mimo
że spełnione były warunki materialne i formalne powstania prawa do odliczenia
określone w dyrektywie 2006/112, a podatnik nie miał przesłanek podejrzewać,
że wystawca faktury dopuścił się nieprawidłowości lub przestępstwa.
Analiza powyższego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że nie jest
on precedensem w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału w odniesieniu do kwestii odmowy przez organy administracyjne prawa do dokonania odliczenia VAT. Wręcz
przeciwnie, wyrok ten odpowiada dotychczasowemu dorobkowi Trybunału w powyższym zakresie, w tym prezentowanemu stanowisku w zakresie podejścia do zwalczania nadużyć oraz uchylania się od opodatkowania (por. wyrok z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawach połączonych C-439/04 i 440/04 Axel Kittel i Recolta Recycling).
Szczególnego podkreślenia wymaga, wyrażane już w dotychczasowym orzecznictwie,
stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z którym „(...) krajowe organy administracyjne i sądowe powinny odmówić prawa do odliczenia, jeżeli zostanie udowodnione na podstawie obiektywnych przesłanek, że skorzystanie z tego prawa wiązałoby
się z przestępstwem lub nadużyciem” (pkt 42 wyroku i podobnie w wyroku w sprawie
C-439/III/04 i 440/04 Axel Kittel i Recolta Recycling, pkt 55). Trybunał wskazał zatem,
że podatnikowi może być odmówione prawo do odliczenia w przypadku udowodnienia
„(...) na podstawie obiektywnych przesłanek, że podatnik będący odbiorcą usług lub dostaw stanowiących podstawę prawa do odliczenia wiedział lub powinien był wiedzieć,
że transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu” (pkt 45 wyroku). „Podatnika, który wiedział lub powinien wiedzieć, że nabywając towar lub usługę, uczestniczy w transakcji
stanowiącej element przestępstwa w dziedzinie podatku VAT, należy bowiem z punktu
widzenia dyrektywy 2006/112 uznać za wspólnika w tym przestępstwie, niezależnie
od tego, czy uzyskuje on korzyści z dalszej sprzedaży owych towarów lub świadczenia
usług w ramach dokonywanych przez siebie transakcji” (pkt 46 wyroku).
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Trybunał Sprawiedliwości UE uznał ponadto, że „nie jest sprzeczne z prawem Unii
Europejskiej wymaganie, by podmiot przedsięwziął wszystkie działania, jakich można
od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego
transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie. (...) Jeżeli istnieją przesłanki, by
podejrzewać nieprawidłowości lub naruszenie prawa, przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, zasięgnąć informacji na temat
podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się co do
jego wiarygodności” (pkt 54 i 60 wyroku oraz pkt 51 wyroku w sprawie C-439/04
i 440/04 Axel Kittel i Recolta Recycling).
Wyroku Trybunału w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 nie można zatem interpretować w taki sposób, że przyznaje on bezwarunkowe prawo do odliczenia
podatku wprowadzając jednocześnie generalne zwolnienie podatnika z obowiązku jakiejkolwiek weryfikacji wiarygodności swojego kontrahenta. Świadczy o tym chociażby
stwierdzenie Trybunału zawarte w pkt 41 tego wyroku, zgodnie z którym podkreślono,
„że zwalczanie przestępczości podatkowej, uchylanie się od opodatkowania oraz ewentualnych nadużyć jest celem uznanym i wspieranym przez dyrektywę 2006/112/WE
(...), a podmioty prawa nie mogą powoływać się na przepisy prawa Unii Europejskiej
w celu popełnienia przestępstwa lub nadużycia swoich uprawnień”.
Powyższe cytaty prezentują dotychczasowe stanowisko Trybunału Sprawiedliwości,
zgodnie z którym bezpodstawne jest domaganie się przez podatnika możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, jeżeli z obiektywnych i udowodnionych przez organ
podatkowy okoliczności sprawy wynika, że podatnik powinien podejrzewać, że wystawca faktury dopuścił się nieprawidłowości lub przestępstwa, lecz mimo tego zaniechał on weryfikacji wiarygodności swojego kontrahenta.
Trybunał powołując się zatem na przezorność przedsiębiorcy, daje wskazówkę
podatnikom, że z uwagi na coraz powszechniej występujące zjawisko nieuczciwych
przedsiębiorców, powinni zasięgać informacji co do ich wiarygodności. Tę wskazówkę
Trybunału należy mieć na uwadze w odniesieniu do transakcji lub branż szczególnie narażonych na różnego rodzaju nadużycia (np. w obrocie paliwami czy złomem).
Zatem u nabywców działających w tych obszarach powinna istnieć podwyższona
świadomość ryzyka występowania oszustw podatkowych i należałoby od nich oczekiwać szczególnej ostrożności oraz bardziej wnikliwego sprawdzania potencjalnych
kontrahentów.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że dotychczas zajmowane stanowisko w tej kwestii w świetle tez cytowanego wyroku nadal jest aktualne.
Odnosząc sic natomiast do pytania, jakie zostaną podjęte działania, aby naprawić krzywdy przedsiębiorcom z branży transportowej województwa łódzkiego (i może
z innych województw), którym aparat skarbowy odmówił prawa do odliczenia podatku, uprzejmie informuję, że ocena każdej z takich indywidualnych spraw należy do
kompetencji sądów administracyjnych (por. pkt 51, 55, 59 i 61 wyroku w sprawie
C-439/04 i 440/04 Axel Kittel i Recolta Recycling).
Każda ze spraw, w której krajowe organy podatkowe odmówiły podatnikowi prawa
do odliczenia podatku naliczonego w związku ze stwierdzeniem nieuczciwych działań
u jego kontrahenta może być przedmiotem odrębnej oceny, sformułowanej każdorazowo w oparciu o konkretny stan faktyczny. Do dokonania oceny prawnej ostatecznych rozstrzygnięć wydanych w indywidualnych sprawach przez organy podatkowe
zostały powołane sądy administracyjne. Niedopuszczalne jest natomiast, aby Minister
Finansów ingerował w samodzielne rozstrzygnięcie, podjęte na podstawie zebranego
materiału dowodowego indywidualnej sprawy w konkretnym stanie faktycznym, przez
właściwe organy podatkowe w ramach uprawnień przyznanych im przepisami prawa.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Marka Martynowskiego
skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Prezesie!
Znany nam jest godny uznania fakt, iż Najwyższa Izba Kontroli prowadzi intensywną współpracę międzynarodową. Jednocześnie wiadomo,
że w tej wymianie międzynarodowej Izba posługuje się od pewnego czasu
nowym tłumaczeniem swojej nazwy na język angielski – Supreme Audit Office. Jest to inna wersja niż ta, która została ustalona za kadencji prezesa
NIK, późniejszego prezydenta RP, śp. Lecha Kaczyńskiego. A była to nazwa:
Supreme Chamber of Control, w dosłownym tłumaczeniu – Najwyższa Izba
Kontroli.
Mamy w związku z tym pytanie.
Co było powodem zmiany tłumaczenia nazwy NIK, w naszym przekonaniu niezbyt fortunnej, jako że „audyt” (audit) jest jednak znacznie mniej
pojemnym pojęciem niż „kontrola” (control), a urząd (Office) to jednak coś
znacznie mniej istotnego, niż izba (Chamber)? Zważywszy, że konstytucyjne
kompetencje NIK nie uległy w ostatnim czasie zmianie, dziwi nas zmiana
angielskiej nazwy NIK – zmiana, która w naszej ocenie ujmuje Izbie jej kompetencji i ustrojowego znaczenia. Jeśli nie jest to mylne wrażenie, to prosimy,
żeby Pan Prezes wyjaśnił, czym spowodowana jest wspomniana zmiana angielskiej nazwy NIK.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Marek Słoń
Robert Mamątow
Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski


Odpowied
Warszawa, 13 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie dziękuję za przekazanie mi oświadczenia złożonego podczas 16. posiedzenia Senatu w dniu 26 lipca br. przez Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Marka Słonia,
Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza i Marka Martynowskiego, dotyczącego
tłumaczenia nazwy Najwyższej Izby Kontroli na język angielski – jako Supreme Audit
Office. Poniżej prezentuję swoje stanowisko w tej sprawie.
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Dokonana przed trzema laty zmiana tłumaczenia nazwy Najwyższej Izby Kontroli
na język angielski podyktowana została troską o właściwe rozumienie w środowisku
międzynarodowym ustrojowej roli oraz miejsca jakie NIK zajmuje w systemie organów
państwowych w Polsce.
W stosowanym przez nas tłumaczeniu Supreme Audit Office używamy przymiotnika supreme, zastrzeżonego w języku angielskim dla najwyższych konstytucyjnych
instytucji państwa, jak np. Sąd Najwyższy w USA (ang. Supreme Court), co oddaje
szczególne ustrojowe znaczenie Izby w systemie instytucjonalnym naszego państwa.
Angielski termin audit jest tłumaczeniem powszechnie przyjętym w międzynarodowym środowisku najwyższych organów kontroli (ang. supreme audit institutions) na
określenie kontroli zewnętrznej przeprowadzanej przez instytucje, którym powierzono
czuwanie w imieniu obywateli i parlamentu nad finansami państwa. Ten termin znajduje się również w nazwach organizacji międzynarodowych zrzeszających najwyższe
organy kontroli – EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions –
Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli) oraz INTOSAI (International
Organisation of Supreme Audit Institutions – Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli). Angielski termin control jest bardziej zbliżony do polskiego kontrolować rozumianego jako sterować – jego stosowanie mogłoby utrudnić zrozumienie szczególnego umiejscowienia izby wśród organów państwa – i wywołać u
anglojęzycznego mówcy mylne wrażenie, iż Izba jest częścią władzy wykonawczej. Z
takim mylnym rozumieniem przedstawiciele NIK spotykali się często w kontaktach
międzynarodowych. Problem ten występuje w wielu językach, nie tylko polskim, ale
także np. francuskim, litewskim, rosyjskim, gdzie rodzime terminy (odpowiednio: contrôle, kontrolè, конmролъ) na język angielski tłumaczone są jako audit.
Podobnie termin chamber – sugeruje on, iż NIK jest instytucją typu sądowniczego, wyposażoną w uprawnienia władcze i wydającą wiążące orzeczenia, jak to jest
w przypadku trybunałów obrachunkowych funkcjonujących w krajach romańskich
(np. Francji, Włoszech, Portugalii, czy Hiszpanii). NIK jest ustrojowo instytucją bardziej zbliżoną do instytucji kontrolnych funkcjonujących w krajach północnoeuropejskich, z konstytucyjnie umocowanym szefem instytucji, wybieranym przez parlament
(np. w Wielkiej Brytanii – National Audit Office, czy Norwegii, Finlandii, czy Łotwy,
które nazwy swoich najwyższych organów kontroli tłumaczą odpowiednio jako Office
of the Auditor General of Norway, National Audit Office i Stafe Audit Office).
Pragnę także podkreślić, że w obrocie międzynarodowym coraz częściej posługujemy się po prostu powszechnie w Polsce rozpoznawalnym akronimem NIK – wychodząc
z założenia, że choćby najlepsze tłumaczenie nigdy nie jest tłumaczeniem doskonałym
i nie oddaje w całości wszystkich odcieni znaczeniowych oryginalnego wyrażenia.
Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za zainteresowanie Pana Marszałka
i Panów Senatorów tą kwestią oraz zapewnić, że w swojej działalności międzynarodowej NIK przykłada szczególne znaczenie do promowania właściwego rozumienia ustrojowych rozwiązań wypracowanych w Polsce i będących świadectwem naszej tradycji
demokratycznej.
Z wyrazami szacunku
Jacek Jezierski
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Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 20 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2012 r., nr BPS/043-16-642/12, przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Marka Ziółkowskiego podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r., w sprawie „ponownej oceny zgodności
zbiorników na gaz, niespełniających wymagań dyrektywy dotyczącej transportowych
urządzeń ciśnieniowych”, przedstawiam poniżej następujące stanowisko.
Zgodnie z zapisem art. 65 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454)
ponownej ocenie zgodności podlegają butle, które zostały wprowadzone do obrotu
przed dniem 1 maja 2004 r. i dla których proces ponownej oceny rozpoczął się przed
dniem 1 lipca 2006 r. Niemniej, butle, które nie spełniają tego kryterium, ale są w posiadaniu polskich przedsiębiorców, mogą być eksploatowane na terytorium RP bez
żadnych ograniczeń o ile ich stan techniczny, sprawdzony przez Transportowy Dozór
Techniczny na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 lit. c ww. ustawy lub Urząd Dozoru
Technicznego na podstawie art. 128 tej samej ustawy, podczas badań okresowych
przewidzianych przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia
30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób – w przypadku transportu drogowego oraz Regulaminu dla
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej
w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r. Nr 167,
poz. 1318 oraz z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805), wraz ze zmianami obowiązującymi
od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we
właściwy sposób – w przypadku transportu kolejowego, spełnia wymagania określone
w powyższych przepisach.
Biorąc po uwagę, iż zapis art. 65 jest nowym przepisem (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych weszła w życie w dniu 1 stycznia
2012 r.), wypracowanym w toku procesu legislacyjnego, w trakcie którego każdy zainteresowany podmiot miał możliwość zapoznania się z przepisami ww. ustawy i zgłoszenia ewentualnych uwag, resort transportu będzie monitorował jego funkcjonowanie w praktyce. Wszelkie napływające opinie w tej sprawie będą poddane szczegółowej
analizie w celu ich ewentualnego wykorzystania do podjęcia decyzji o konieczności
nowelizacji przedmiotowego przepisu czy też w szerszym zakresie ww. ustawy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Ziółkowskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do mnie sygnały o problemach polskich przedsiębiorców zajmujących się naprawą i badaniami okresowymi butli gazowych, w tym ponowną oceną zgodności zbiorników na gaz, niespełniających wymagań dyrektywy dotyczącej transportowych urządzeń ciśnieniowych.
Problemem jest to, że w prawie krajowym nie ma odpowiednich zapisów
umożliwiających przeprowadzenie przez jednostkę certyfikującą ponownej
oceny zgodności butli:
— niespełniającej wymagań określonych w dyrektywie dotyczącej transportowych urządzeń ciśnieniowych,
— której proces ponownej legalizacji nie rozpoczął się przed 1 lipca 2006 r.
Polscy przedsiębiorcy prowadzą badanie butli nie tylko dopuszczonych
do obrotu na rynku krajowym, ale także, na zlecenie firm zagranicznych, butli
z całego obszaru Unii Europejskiej. Sytuacja, kiedy nie ma odpowiednich zapisów w prawie krajowym, prowadzi do dużych problemów rodzimych firm,
które aby przetrwać, gotowe są do przeniesienia podstawowej działalności
gospodarczej do Czech lub Niemiec, gdzie nie ma takich luk prawnych.
Zwracam się do Pana Ministra o informację, jakie działania zamierza
podjąć resort gospodarki w tej sprawie.
Z poważaniem
Marek Ziółkowski

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 20 sierpnia 2012 r.
Pan
Sławomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu uprzejmie przekazuję, według właściwości, pismo z dnia 2 sierpnia 2012 r. Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu (znak: BPS/043-16-642/12), z załączonym oświadczeniem senatora Marka Ziółkowskiego złożonym podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie zbiorników na gaz
oraz wymagań dyrektywy dotyczącej transportowych urządzeń ciśnieniowych.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczysław Kasprzak
Pełnomocnik Rządu do spraw
Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka
W związku z prośbą o interwencję skierowaną do mnie przez pana Wiesława M. zwracam się z prośbą o przeanalizowanie problemu związanego
z ustaleniem okresów jego zatrudnienia – ubezpieczenia w Polsce.
Z przedłożonego przez pana M. oświadczenia wynika, że w latach
1975–1981 studiował na Akademii Medycznej w Warszawie. W czasie
studiów w okresie 1976–1980 pracował jako nauczyciel biologii w Szkole
Podstawowej nr 3 w O. w wymiarze 14 godzin tygodniowo. Od 1981 r.
pan M. przebywa i pracuje we Francji, gdzie będzie ubiegać się o świadczenia emerytalne.
Pan M. został zobowiązany do przedłożenia w terminie do dnia
15.08.2012 r. do I Oddziału ZUS w Warszawie, Wydziału Realizacji Umów
Międzynarodowych, dokumentów potwierdzających zatrudnienie w Polsce
w celu udowodnienia okresów ubezpieczenia w Polsce pod rygorem powiadomienia francuskiej instytucji ubezpieczeniowej o braku okresów zatrudnienia – ubezpieczenia w Polsce.
Niestety, Szkoła Podstawowa nr 3 w O. już nie funkcjonuje. Została zlikwidowana w 2004 r., a jej archiwum zostało przekazane Gimnazjum nr 3
w O. Pan M., oprócz zeznań świadków (nauczycieli, uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w O.) oraz zaświadczenia dyrekcji Gimnazjum nr 3 w O. z dnia
9 marca 2011 r., nie posiada żadnych innych dokumentów mogących świadczyć o jego zatrudnieniu w Polsce.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to na pracodawcy ciąży
obowiązek podatkowy jako płatniku do obliczenia i pobrania od podatnika
podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Tak też ZUS powinien żądać przedstawienia dokumentów od pracodawcy
lub w swoich zbiorach powinien znaleźć dokumenty potwierdzające okresy
zatrudnienia danego podmiotu. Mając to na uwadze, pan M. nie posiada
żadnych dowodów w postaci zeznań podatkowych mogących świadczyć
o jego zatrudnieniu w okresie od 1 września 1976 r. do 31 sierpnia 1980 r.
Zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o przeanalizowanie sprawy oraz
wskazanie właściwych procedur postępowania w tego typu przypadkach,
których zapewne jest w Polsce bardzo dużo.
Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit


Odpowied
Warszawa, 29.08.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z pismem z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak: BPS/043-17-643/12 oraz dołączonym do tego pisma oświadczeniem Pani Senator Anny Aksamit z dnia 3 sierpnia
2012 r. w sprawie dokumentacji wymaganej dla celów emerytalno-rentowych, uprzejmie wyjaśniam.
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Zasady dokumentowania okresów składkowych i nieskładkowych oraz przychodu przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych
i kapitału początkowego zostały określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r.,
nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 237, poz. 1412).
Zgodnie z art. 117 ust. 2 powołanej wyżej ustawy emerytalnej, przypadające po dniu
wejścia w życie ustawy, tj, po 31.12.1998 r. okresy składkowe, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1 (okresy ubezpieczenia), okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7
pkt. 1 (okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na
podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) oraz dane o podstawie wymiaru
składek i wysokości wpłaconych składek podlegają uwzględnieniu przez organ rentowy
w oparciu o informacje zarejestrowane na koncie ubezpieczonego. Inne niż wymienione
w powołanych przepisach okresy składkowe i nieskładkowe, w tym przypadające zarówno przed dniem 1.01.1999 r. jak i po tej dacie – w myśl art. 117 ust. 1 ww. ustawy
– mogą być uwzględnione, jeżeli zostały udowodnione dokumentami (zaświadczeniami)
lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej, bądź uznane orzeczeniem sądu.
Jednocześnie z postanowień art. 116 ust. 5 wynika, że dowody uzasadniające
prawo do świadczeń i ich wysokości powinny być dołączone do wniosku w sprawie
przyznania świadczeń. Oznacza to, że obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów spoczywa na wnioskodawcy. Spoczywający na osobie zainteresowanej obowiązek
przedłożenia stosownych dowodów udowodnienia okresów składkowych i nieskładkowych potwierdzają również postanowienia §10 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej. Przepis ten stanowi, że osoba zgłaszająca wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy powinna dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające m.in.:
1) datę urodzenia;
2) okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość;
3) wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia – przyjmowanych
do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń;
4) okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych, jeżeli umowy międzynarodowe, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska, tak stanowią.
Środkiem dowodowym potwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania jest świadectwo pracy, zaświadczenie
płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych
dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:
– legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia,
– legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis
w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika
w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, angażowaniu,
zwolnieniu, wyróżnieniu, udzieleniu urlopu).
Obowiązujące przepisy dopuszczają również możliwość dokumentowania okresów
zatrudnienia wykonywanego przed 15.11.1991 r. w wymiarze nie niższym niż połowa
pełnego wymiaru czasu pracy na podstawie zeznań świadków, jeżeli osoba zainteresowana złoży oświadczenie o braku możliwości przedłożenia odpowiedniego dokumentu
potwierdzającego te okresy. Zeznania świadków podlegają kolegialnej ocenie organu
rentowego, z uwzględnieniem całokształtu sprawy, przy czym zakwestionowanie prawidłowości dokonanej oceny tych zeznań może nastąpić wyłącznie w postępowaniu
odwoławczym przed sądem powszechnym.
Dokumenty potwierdzające okresy składkowe i okresy nieskładkowe powinny być
przedłożone w oryginale bądź w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Podkreślenia wymaga, że – zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy emerytalnej – okresy
nieskładkowe podlegają uwzględnieniu w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.
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Z dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy Pana Wiesława M. – której dotyczy oświadczenie Pani Senator Anny Aksamit – wynika, że zainteresowany w latach 1975–1981 studiował w Akademii Medycznej w Warszawie oraz równocześnie
w latach 1976–1980 był zatrudniony w charakterze nauczyciela biologii w Szkole
Podstawowej w O. Okres studiów został w sposób bezsporny udokumentowany zaświadczeniem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast na potwierdzenie
okresu zatrudnienia w Szkole Podstawowej w O. Pan Wiesław M. przedłożył zeznania
świadków, oświadczenie oraz zaświadczenie Dyrekcji Gimnazjum nr 3 w O. o braku
w archiwum dokumentacji źródłowej potwierdzającej zatrudnienie zainteresowanego.
W świetle polskich przepisów emerytalno-rentowych, zgodnie z którymi dokonanie
oceny zeznań świadków związane jest z faktem złożenia wniosku o emeryturę lub
rentę, I Oddział ZUS w Warszawie – wobec braku takiego wniosku – odmówił dokonania oceny przedłożonych przez Pana Wiesława M. zeznań świadków na okoliczność
zatrudnienia w Szkole Podstawowej w O.
W toku prowadzonego postępowania Oddział ZUS nie uwzględnił przepisów prawa wspólnotowego, tj. przepisów art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
które zobowiązują instytucje państw członkowskich do udostępniania informacji dotyczących m.in. przebytych okresów ubezpieczenia – przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez osoby zainteresowane. W związku z tym Oddziałowi wydane zostało
polecenie ponownego rozpatrzenia sprawy.
O powyższym Pan Wiesław M. zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Z poważaniem
z up. PREZESA ZAKŁADU
Członek Zarządu
Elżbieta Łopacińska

138

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z rosnącym zainteresowaniem budową elektrowni wiatrowych samorządowcy, m.in. z województwa podlaskiego, stają przed koniecznością dostosowania procedur wydawania odpowiednich decyzji do
przepisów obowiązującego prawa. Te jednak niejednoznacznie lub wcale nie
wypowiadają się w zakresie kluczowych kwestii, które powinny być brane
pod uwagę w opracowywaniu stosownych pozwoleń.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji i wskazanie stosownych przepisów regulujących następujące kwestie.
1. W jakiej odległości od budynków mieszkalnych i miejsc przebywania ludzi
mogą być lokalizowane turbiny wiatrowe, w zależności od ich wielkości i ilości?
2. Jaki poziom hałasu wytwarzają turbiny wiatrowe i jakie są dopuszczalne normy hałasu w ich sąsiedztwie?
3. Na jaką odległość od elektrowni wiatrowej rozchodzą się dźwięki wydawane przez turbiny wiatrowe?
4. Czy dźwięki wytwarzane przez turbiny mają negatywny wpływ na
organizm ludzki, a jeśli tak, to jakie skutki powoduje ich długotrwałe oddziaływanie?
5. Jaki jest wpływ turbin wiatrowych na środowisko?
6. Jakie aspekty powinny podlegać szczególnej analizie w ocenie wpływu elektrowni wiatrowej na środowisko i zdrowie ludzi?
7. Jakie terminy obowiązują organy biorące udział w procesie wydawania pozwolenia na budowę, a w szczególności jaki jest czas w procedurze
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wydanie stosownych uzgodnień przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz


Odpowied
Warszawa, 7 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana senatora Tadeusza Arłukowicza w sprawie przepisów regulujących lokalizację elektrowni wiatrowych w województwie podlaskim, przekazanej pismem Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałek
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia br. (znak: BPS/043-17-644/12),
poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia, przygotowane we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz
jednostkami podległymi i nadzorowanymi.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska
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Odpowiedź na oświadczenie Pana senatora Tadeusza Arłukowicza
w sprawie przepisów regulujących lokalizację elektrowni wiatrowych
w województwie podlaskim przekazanej pismem Pani Marii Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia br.
(znak: BPS/043-17-644/12)
1. W jakiej odległości od budynków mieszkalnych i miejsc przebywania ludzi
mogą być lokalizowane turbiny wiatrowe, w zależności od ich wielkości
i ilości?
Kwestie związane z wpływem turbin wiatrowych na warunki życia ludzi mieszkających w otoczeniu siłowni wiatrowych oraz na całość środowiska są analizowane na
etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Procedura oceny oddziaływania
na środowisko farm wiatrowych przeprowadzana jest w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa) albo może
być przeprowadzona dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko (tzw. II grupa), jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony przez właściwy organ. Procedura oceny oddziaływania na środowisko może być
przeprowadzona również w ramach pozwolenia na budowę farmy wiatrowej – tzw. ponowna ocena oddziaływania na środowisko: jeżeli organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi taką potrzebę, na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia lub jeżeli organ właściwy do wydania
decyzji uzna, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku
do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Oceny oddziaływania na środowisko wymagają także przedsięwzięcia inne niż
z I i II grupy, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony. Będą one wymagały przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
jeśli właściwy organ stwierdzi taki obowiązek.
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397), instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej
energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz
lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa), dla których
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne. W §3 ust. 1
pkt 6 ww. rozporządzenia wyszczególniono instalacje wykorzystujące do wytwarzania
energii elektrycznej siłę wiatru, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 5, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m oraz zlokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)
(tj. na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,
obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000, użytkach ekologicznych
i zespołach przyrodniczo-krajobrazowych), zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.
W świetle art. 71 ust. 2 ustawy 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej
dalej ustawą OOŚ realizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko musi być poprzedzona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych są wójt, burmistrz, prezydent miasta lub w przypadku
inwestycji realizowanych na obszarach morskich oraz na terenach zamkniętych regionalny dyrektor ochrony środowiska.
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Ocena oddziaływania na środowisko wiąże się z przeprowadzeniem postępowania
administracyjnego, które w szczególności obejmuje: weryfikację raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą
OOŚ opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. W ramach ww. oceny, w myśl art. 62 ust. 1 ustawy OOŚ, określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki
życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww. elementami, możliwość oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a także wymagany zakres monitorowania.
Kluczowym materiałem dowodowym w przeprowadzanej ocenie jest przygotowywany przez inwestora raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące zagrożeń dla
środowiska oraz ludzi, jakie wiązać się będą z realizacją, eksploatacją/użytkowaniem
i likwidacją inwestycji.
Kolejnym elementem oceny oddziaływania na środowisko, który polega na kontroli
merytorycznej zawartości dokumentacji i służy weryfikacji zaproponowanych przez
inwestora warunków realizacji przedsięwzięcia, jest uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz zasięgnięcie opinii organu inspekcji sanitarnej.
Pierwszy z organów uzgadnia środowiskowe uwarunkowania planowanej inwestycji,
uwzględniając aspekty przyrodnicze, w tym także krajobrazowe. Przy czym należy zaznaczyć, że wystąpienie i brak możliwości wyeliminowania znaczącego negatywnego
oddziaływania na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 lub na integralność i spójność całej sieci powoduje odmowę zgody na realizację przedsięwzięcia.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustala warunki, których realizacja zapobiega wystąpieniu negatywnego oddziaływania na środowisko i zamieszkujące je organizmy. W przypadku braku możliwości odpowiedniej minimalizacji lub wyeliminowania powyższego znaczącego oddziaływania, odmawia uzgodnienia realizacji inwestycji.
Natomiast inspektor sanitarny wydaje opinię określającą wymagania higieniczne
i zdrowotne, jakie powinny zostać zapewnione przy realizacji przedsięwzięcia.
Powyższa weryfikacja zgromadzonej dokumentacji środowiskowej przez ww. organy gwarantuje, iż brane pod uwagę są w szczególności wymagania lokalnych społeczności zamieszkujących obszary w pobliżu planowanych farm wiatrowych.
Podczas oceny oddziaływania na środowisko weryfikuje się także wpływ na lokalną
społeczność i środowisko wszystkich generowanych przez farmy wiatrowe oddziaływań w tym hałasu, infradźwięków czy efektu migotania cieni. Wnioski z powyższych
czynności powinny znaleźć się w dokumentacji dla rozpatrywanej inwestycji i w warunkach nałożonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, będzie także związane z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Organ właściwy do wydania ww. decyzji
zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwościach,
sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do raportu o oddziaływaniu na środowisko, wskazując 21-dniowy termin ich składania. Zgodnie bowiem z art. 29 oraz
art. 80 ustawy OOŚ każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w ramach udziału
społeczeństwa w postępowaniu, a organ administracji właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany je rozpatrzyć przed wydaniem
decyzji. W związku z powyższym, w ramach przeprowadzanych konsultacji ze społeczeństwem, wszyscy chętni mogą zapoznać się z zebraną w sprawie całością dokumentacji i przeprowadzonymi badaniami, obliczeniami oraz wypływającymi z nich
wnioskami odnośnie do oddziaływań generowanych przez projektowane turbiny wiatrowe. Jednocześnie możliwe jest wówczas wniesienie wszelkich uwag w związku
z projektowanym przedsięwzięciem. Organ administracji wydający ww. decyzję zobowiązany jest do rozpatrzenia oraz ustosunkowania się do każdej z tak złożonych uwag
w swoim rozstrzygnięciu.
Minimalizacja generowanych przez farmy wiatrowe ewentualnych uciążliwości dla
lokalnych społeczności, położonych w pobliżu wnioskowanych ww. farm, oraz zabezpieczenie środowiska przed ich ewentualnym negatywnym wpływem odbywa się po-
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przez spełnienie przez inwestora wszelkich wymogów wskazanych w szeregu ustaw
i aktach wykonawczych, dotyczących tego rodzaju działalności, przy jednoczesnym
wykorzystaniu najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Stopień uciążliwości oraz poziom i rodzaje zagrożeń, wynikające z realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinny zostać zidentyfikowane w raporcie
o oddziaływaniu na środowisko i zweryfikowane podczas oceny oddziaływania na środowisko. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
na podstawie materiału dowodowego winien w ww. decyzji zawrzeć warunki, których
spełnienie zagwarantuje, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje jego znaczącego
oddziaływania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Natomiast w przypadku braku
możliwości wyeliminowania ww. oddziaływania następuje odmowa zgody na realizację
przedsięwzięcia.
Zaniechanie analizy środowiskowej lub nieuwzględnienie jej wyników w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach może powodować w konsekwencji uciążliwości dla okolicznych mieszkańców lub nieodwracalne straty w środowisku przyrodniczym.
W celu poszerzenia wiedzy na temat oddziaływania farm wiatrowych, zachęcam
do zapoznania się z publikacją M. Stryjeckiego, K. Mielniczuka „Wytyczne w zakresie
prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych”, objętą patronatem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest ona dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej pod bezpośrednim adresem internetowym: http://www.gdos.gov.pl/files/
OOS_zal/Wytyczne-w-zakresie-prognozowania-oddzialywan-na-srodowisko-farm-wiatrowych.pdf.
Powyższa publikacja zawiera dane odnoszące się do m.in. badań dotyczących
wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi oraz na środowisko. Przedstawia oddziaływanie energetyki wiatrowej na środowisko akustyczne, mówi o wpływie infradźwięków, pola elektromagnetycznego itp. Zadaniem wytycznych jest także poprawienie jakości dokumentacji środowiskowej oraz wskazanie jak należy prowadzić procedurę oceny oddziaływania na środowisko przy przedsięwzięciach z zakresu energetyki
wiatrowej, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i jak można badać wpływ elektrowni
wiatrowych na poszczególne komponenty środowiska oraz na mieszkające w sąsiedztwie osoby. Powyższa publikacja zostanie niebawem uzupełniona o wytyczne dotyczące oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze, jako te z elementów
środowiska przyrodniczego, które są najbardziej zagrożone nieprzemyślaną realizacją
projektów farm wiatrowych.
Ustosunkowując się do przedmiotowego pytania należy wskazać, że polskie przepisy nie regulują konkretnie kwestii lokalizacji turbin wiatrowych w danej odległości
od budynków mieszkalnych i miejsc przebywania ludzi. Z informacji uzyskanych od
Ministerstwa Zdrowia w opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu
jak i zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości z nim związanych oraz ograniczającą do minimum wpływ emisji pola elektromagnetycznego i efektu migotania cieni dla
mieszkańców przebywających w okolicach farm wiatrowych jest odległość nie mniejsza niż 2–4 km. Lokalizacja farm wiatrowych zależy od indywidualnych parametrów
przedsięwzięcia i jego usytuowania np. na wzniesieniu lub obniżeniu terenu oraz warunki pogodowe. Potwierdzają to wyniki badań naukowych, w których wskazano, że
przy odległości zabudowań od farm wiatrowych zlokalizowanych powyżej 2 km liczba
skarg w zakresie hałasu i występowania objawów syndromu turbin wiatrowych czy
choroby wibroakustycznej jest znikoma.
2. Jaki poziom hałasu wytwarzają turbiny wiatrowe i jakie są dopuszczalne
normy hałasu w ich sąsiedztwie?
3. Na jaką odległość od elektrowni wiatrowej rozchodzą się dźwięki wydawane przez turbiny wiatrowe?
4. Czy dźwięki wytwarzane przez turbiny mają negatywny wpływ na organizm ludzki, a jeśli tak, to jakie skutki powoduje ich długotrwałe oddziaływanie?
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Odpowiadając na pytanie dotyczące poziomu hałasu wytwarzanego przez elektrownie wiatrowe i dopuszczalnych poziomów dźwięku w ich sąsiedztwie zauważyć należy, iż powyższa problematyka regulowana jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826).
W przypadku wystąpienia ryzyka ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych
dla ww. obszarów, organ administracji, w drodze decyzji, nakłada na inwestora obowiązek zastosowania odpowiednich środków minimalizujących obniżających poziom
hałasu do dopuszczalnych w rozporządzeniu wartości, tak aby planowane siłownie
wiatrowe nie wpływały negatywnie na funkcjonowanie osób mieszkających w sąsiedztwie projektowanej farmy wiatrowej. W przypadku braku szans na wypracowanie akceptowalnego rozwiązania w powyższym zakresie, następuje odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia.
Ponadto należy wskazać, że hałas wytwarzany przez turbiny wiatrowe, uzależniony jest m.in. od mocy jaką dysponować będą planowane turbiny wiatrowe. Badając kwestię poziomu hałasu emitowanego przez siłownie wiatrowe, należy wziąć
pod uwagę nie tylko parametry techniczne samej turbiny, ale także ukształtowanie
i użytkowanie terenu, prędkość i kierunek wiatru, czy rozchodzenie się fal dźwiękowych w powietrzu. Jednocześnie istotna jest kwestia samego modelu elektrowni,
wysokości wieży oraz innych szczegółowych technicznych uwarunkowań, zastosowanych przy każdym projekcie. Wskutek dużej ilości zmiennych, które stanowią
o ostatecznym kształcie, natężeniu i wielkości rozchodzącego się hałasu nie jest
możliwe podanie bezwzględnej odległości na jaką rozchodzą się dźwięki wytwarzane
przez turbiny wiatrowe.
Sposób odbierania przez człowieka dźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe, niezależnie od tego czy będą dokuczliwe czy nie, zależy w dużej mierze od poziomu
tzw. tła akustycznego oraz od odległości od farmy wiatrowej.
Publikacja M. Stryjeckiego, K. Mielniczuka „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych”, wydana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wskazuje, że praca elektrowni wiatrowych nie stanowi
źródła infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu ludzi. Jak wskazano
w ww. opracowaniu na str. 25–26:
– „Pomiary wykonywane przez dr inż. Ryszarda Ingielewicza i dr inż. Adama Zagubienia z Politechniki Koszalińskiej na farmie wiatrowej złożonej z dziewięciu elektrowni typu VESTAS V80 – 2,0 MW OptiSpeed pozwoliły stwierdzić, że praca elektrowni
wiatrowych nie stanowi źródła infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu ludzi. (…) [„Zielona Planeta” 1 (52)/2004, styczeń–luty 2004]”;
– „Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie stwarza ryzyka pogorszenia
ani utraty słuchu. (…) Nie ma żadnych wiarygodnych badań i dowodów na to, by elektrownie wiatrowe wywoływały tzw. chorobę wibroakustyczną (Vibroacoustic Disease,
VAD) – jednostkę chorobową powodującą zaburzenia w całym organizmie człowieka.
(…) W kwestii dźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe, większość naukowców
jest zgodnych – nie ma przekonujących dowodów na to, by hałas czy infradźwięki,
których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierały negatywny wpływ na zdrowie lub
samopoczucie człowieka, o ile turbiny nie są zlokalizowane zbyt blisko miejsc stałego
przebywania ludzi. Tezę tę potwierdzają również niezależne badania przeprowadzone
m.in. przez Uniwersytet w Massachusetts (USA) [University of Massachusetts, 2006],
Uniwersytet w Groningen (Holandia) [Berg 2004], Uniwersytet w Salford (Wielka Brytania) [University of Salford, 2007] oraz Szwedzka Agencja ds. Ochrony Środowiska
[Swedish Environmental Protection Agency, 2003]”1.
Mając na uwadze powyższe, należy również podkreślić, iż zasób wiedzy na temat
oddziaływania hałasu o niskich częstotliwościach, emitowanego przez turbiny w dalszym ciągu poszerzany i podlega sukcesywnej aktualizacji.
1

Opracowano na podstawie „Wind turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review”
Colby, D.W., Dobie, R., Leventhall, G., Lopscomb D.M., McCunney, R.J., Seilo, M.T., Sondergaard, B., 2009.
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5. Jaki jest wpływ turbin wiatrowych na środowisko?
6. Jakie aspekty powinny podlegać szczególnej analizie w ocenie wpływu
elektrowni wiatrowej na środowisko i ludzi?
Odpowiadając na powyższe pytania, należy wskazać, iż turbiny wiatrowe na etapie
eksploatacji mogą najczęściej oddziaływać na następujące komponenty środowiska:
– ornitofaunę (możliwość śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków, utrata
siedlisk oraz ich fragmentacja, przekształcenie, efekt barierowy),
– chiropterofaunę (możliwość śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków, urazy ciśnieniowe, utrata lub zmiany tras przelotu, utrata miejsc żerowania, zniszczenie kryjówek),
– klimat akustyczny (poprzez emisję hałasu),
– pole elektromagnetyczne (poprzez jego generowanie),
– krajobraz (poprzez spowodowanie widocznych zmian w krajobrazie),
– dobra materialne (możliwy spadek wartości nieruchomości),
– powietrze atmosferyczne (uniknięcie emisji zanieczyszczeń z konwencjonalnych
źródeł energii).
Każde oddziaływanie powinno jednakże podlegać indywidualnej analizie w odniesieniu do danej farmy wiatrowej.
Integralną częścią procedury oraz podstawą do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia środowiskowych uwarunkowań dla
realizacji inwestycji jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który
ma ustalić potencjalne zagrożenia związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
W raporcie o oddziaływaniu na środowisko powinien zostać zidentyfikowany stopień
uciążliwości oraz poziom i rodzaje zagrożeń, wynikające z realizacji przedmiotowej
inwestycji, a następnie powinny one zostać poddane weryfikacji podczas oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu określa art. 66 ustawy OOŚ, przy czym
przepis ten wskazuje jednocześnie zagadnienia, które wymagają bardziej szczegółowego przedstawienia.
Odnosząc się do pytania dotyczącego aspektów, jakie powinny podlegać szczególnej analizie w ocenie wpływu elektrowni wiatrowej na środowisko i zdrowie ludzi
odsyłam do „Wytycznych w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm
wiatrowych”, gdzie w rozdziale VII wskazano proponowany sposób wypełnienia wymagań, jakie stawia art. 66 ustawy OOŚ.
Z informacji uzyskanych od resortu zdrowia wynika, iż kwestia wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie nie była przedmiotem prac instytutów badawczych współpracujących z Państwową Inspekcją Sanitarną takich jak Instytut Medycyny Pracy
im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
W sprawie oddziaływania efektu migotania na ludzi, szczególnie chorych, resort
zdrowia przywołał studium „Belästigung durch periodischen Schattenwurf von Windenergieanlagen” wykonane przez Institut für Psychologie der Christian – Albrechts
– Universität zu Kiel, Kilonia 2000, które zakładało, iż w warunkach laboratoryjnych
przy następującej konfiguracji migotania jednorazowe, których czas trwania wynosił
60 minut i 20 obrotów na minutę przy 80% kontraście, wykazało, że nie wystąpiły
nawet słabe oznaki stresu.
Natomiast opracowanie „Update of UK Shadow Flicker Evidence Base” sporządzone dla brytyjskiego Departament of Energy and Climate Chande wskazuje, iż efekt
migotania cieni nie stanowi dla większości ludzi, w większości warunków istotnej
uciążliwości. Przyjmuje się ponadto, iż efekt cienia jest, uwzględniając powyższe, potencjalnie uciążliwy w obszarze 130o po każdej ze stron osi północ – południe turbiny
w odległości do 10 średnic rotora.
7. Jakie terminy obowiązują organy biorące udział w procesie wydawania
pozwoleń na budowę, a w szczególności jaki jest czas w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wydanie stosownych
uzgodnień przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska?
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Z informacji otrzymanych od Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia na
budowę wszczyna się zawsze na wniosek inwestora. W Rozdziale 4 Zasady postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych (art. 28 – 40a) ustawy zawarto
szczegółowe zasady i wymagania związane m.in. z formą i zawartością (w tym komplet
wymaganych uzgodnień, opinii, oświadczeń, innych pozwoleń i sprawdzeń) projektu
obiektu budowlanego oraz zagospodarowania działki lub terenu, zapewnieniem co do
zgodności z wymaganiami przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub złożeniem – w przypadku braku planu – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, oświadczeniem
(złożonym przez inwestora pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym przez
niego prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz – odpowiednio dla rodzaju przedsięwzięcia – inne, ściśle określone warunki.
Ustawodawca wyznaczył 65-dniowy termin na wydanie przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej (AAB) pierwszej instancji decyzji w sprawie pozwolenia
na budowę. W przypadku gdy właściwy organ AAB nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora, organ
AAB wyższego stopnia, zgodnie z art. 35 ust. 6 ww. ustawy, wymierza temu organowi
karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka powstała z winy inwestora lub nastąpiła z przyczyn niezależnych od organu nie można wymierzyć kary za tak
powstałe opóźnienie. Terminu określonego w powyższym przepisie (65 dni) nie stosuje
się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie
oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000.
Odnosząc się do procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poniżej przedstawiam rozstrzygnięcia i opinie jakie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska ze wskazaniem przewidzianych terminów na dokonanie określonych czynności.
Jeśli organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a przedsięwzięcie należy do mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wówczas regionalny dyrektor ochrony
środowiska winien w terminie 14 dni wydać opinię co do zakresu raportu (jeśli wystąpi o to inwestor; określenie zakresu raportu jest obowiązkowe jeżeli przedsięwzięcie
może transgranicznie oddziaływać), a w terminie 30 dni uzgodnić warunki realizacji
przedsięwzięcia.
Gdy przedsięwzięcie należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko i organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, wówczas regionalny dyrektor ochrony
środowiska jako organ właściwy do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zajmuje stanowisko w terminie 14 dni, natomiast postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia wydaje w terminie 30 dni.
W przypadku, gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu opinii właściwego inspektora sanitarnego i – jeśli przedsięwzięcie realizowane jest w części na obszarze morskim – również opinii dyrektora urzędu morskiego (14 dni) w terminie 30 dni wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko (dla przedsięwzięć z I grupy, jeśli inwestor zwróci się z takim wnioskiem
lub obligatoryjnie, gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać) lub wydaje
postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku przedsięwzięć z II grupy). Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, uzyskaniu opinii właściwego inspektora sanitarnego
i – jeśli przedsięwzięcie realizowane jest w części na obszarze morskim – uzgodnienia
dyrektora urzędu morskiego w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia (30 dni)
oraz zapewnieniu udziału społeczeństwa (21 dni), w terminie miesiąca lub, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, w ciągu dwóch miesięcy regionalny dyrektor
ochrony środowiska wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanej w ramach pozwolenia na budowę, po uzyskaniu opinii właściwego inspektora sanitarnego
i – jeśli przedsięwzięcie realizowane jest w części na obszarze morskim – opinii dyrektora urzędu morskiego (30 dni) oraz zapewnieniu przez organ właściwy do wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę udziału społeczeństwa (21 dni), regionalny dyrektor
ochrony środowiska analizuje materiał dowodowy i wydaje postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w terminie 45 dni.
Należy wziąć również pod uwagę art. 35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.
zm.), zgodnie z którym do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym
do ww. terminów nie wlicza się m.in. czasu oczekiwania na uzupełnienie raportu.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
W związku z pojawiającymi się informacjami na temat trwających w ministerstwie prac nad przygotowaniem nowego programu budowy dróg krajowych zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie budowy obwodnicy Suwałk w przedmiotowym programie jako zadania przeznaczonego
do realizacji w latach 2014–2015.
Już w roku 2009 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreślała, że budowa obwodnicy Suwałk powinna znaleźć się wśród zadań
priorytetowych i deklarowała rozpoczęcie tej inwestycji w roku 2011, a zakończenie w roku 2013. Przygotowania ruszyły i obecnie są już znacznie
zaawansowane. Inwestor dysponuje decyzją środowiskową, rozstrzygnięto
także przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej, która powinna zostać wykonana do końca 2013 r. Pozwoliłoby to na rozpoczęcie inwestycji w roku 2014. Oczywiście kluczowym elementem niezbędnym do
kontynuacji zadania jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych
i ujęcie budowy obwodnicy na liście zadań inwestycyjnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 bądź też
zapewnienie finansowania inwestycji ze środków krajowych.
Według informacji podawanych wcześniej przez GDDKiA obwodnica Suwałk miała być projektowana i budowana łącznie z obwodnicą Augustowa.
Ta zaś jest w trakcie realizacji w formie „zaprojektuj i buduj”, a jej zakończenie planowane jest na 2014 r. W przypadku kolejnych opóźnień w budowie
obwodnicy Suwałk cały ruch tranzytowy z obwodnicy Augustowa skierowany zostanie na drogę powiatową nr 1148B, prowadzącą przez wieś Dubowo i chronione tereny Natury 2000, a dalej przez centrum Suwałk. Istotne
jest zatem przyspieszenie działań mających na celu rozpoczęcie inwestycji
w 2014 r.
Panie Ministrze, nie wątpię, że zdaje Pan sobie sprawę z konieczności realizacji korytarzy transportowych na wschodniej ścianie Polski, które
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu i korzystnie wpłyną na zachowanie bogactw przyrodniczych obszarów przygranicznych. Zważyć należy przy tym na to, że drogi ekspresowe i autostrady
budowane są lub będą w ciągu najbliższych lat na terenach, na których natężenie ruchu jest znacznie mniejsze niż w Suwałkach. Przykładem może być
obwodnica Gołdapi oddana w 2010 r. oraz budowane obecnie obwodnice
Olecka i Ełku. Przez Suwałki codziennie przejeżdża ponad siedem tysięcy tirów i autobusów, a według aktualnych badań ich liczba z roku na rok rośnie.
Ruch tranzytowy o takim natężeniu, przebiegający przez centrum miast i wsi,
powoduje zwiększenie liczby wypadków i kolizji drogowych, przekroczenie
dopuszczalnych norm hałasu oraz liczne utrudnienia w ruchu drogowym.
Brak dogodnych połączeń komunikacyjnych stanowi również podstawową
barierę rozwojową Suwałk i okolicznych miejscowości, gdyż właśnie dostępność komunikacyjna jest jedną z podstawowych kwestii rozważanych przez
inwestorów przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji. Same działania proinwestycyjne samorządu Suwałk, takie jak budowa Parku Naukowo-Technologicznego i Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, bez wsparcia w postaci
budowy dróg niewiele znaczą.
Wyrażam zatem nadzieję, że w zrozumieniu dla przytoczonych argumentów podejmie Pan Minister działania mające na celu podjęcie ostatecznych
decyzji związanych z wpisaniem budowy obwodnicy Suwałk do projektowanego programu budowy dróg krajowych z czasem realizacji w latach
2014–2015.
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Odpowiedź
Warszawa, 10 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt BPS/043-17-645/12,
przy którym przekazano oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza złożone podczas 17. posiedzenia Senatu RP, dotyczące realizacji zadania budowy obwodnicy Suwałk, przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.
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.
Zadanie polegające na budowie drogi ekspresowej S-61, w tym również na odcinku będącym obwodnicą Suwałk zostało ujęte w załączniku nr 2 do Programu, czyli
na liście zadań których realizacja nastąpi po 2013 r. W ten sposób stworzona została możliwość do kontynuacji prac przygotowawczych. Należy jednak wskazać, że ze
względu na aktualne możliwości finansowe państwa resort transportu zobowiązany
jest racjonalnie wykorzystywać dostępne środki. 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 przedmiotowego zadania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad prowadzi prace przygotowawcze związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa. W wyniku tych działań w dniu 21 października 2011 r. uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia. W dniu 25 maja br. podpisana została również
umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz
z materiałami przetargowymi.
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-61. Na obecny rok przewidywane jest zakończenie procesu modyfikacji sieci TEN-T.
W kwestii określenia terminu realizacji wskazanego powyżej odcinka drogi ekspresowej S-61 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 tych ramach czasowych, uzależniona jest od ilości środków finan-
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sowych pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na infrastrukturę drogową dostępnych dla Polski. Trasa Via Baltica (która przebiega m.in. po drodze ekspresowej
S-61, w ramach której to realizowana będzie obwodnica Suwałk) została zgłoszona
do współfinansowania w ramach nowo tworzonego instrumentu infrastrukturalnego
Connecting Europe Facility – Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – funduszu rozbudowy infrastrukturalnej, ściśle związanego z polityką spójności, który ma wspierać
przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy. Ideą CEF jest wzmocnienie sieci
transportowo-komunikacyjnej, poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEF miałby być zarządzany centralnie przez KE w latach 2014–2020.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego Biura Senatorskiego wpłynął wniosek ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim zawierający stanowisko rady powiatu w przedmiocie art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2011.149.887 ze zm.).
W stanowisku tym Rada Powiatu w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą
o podjęcie działań mających na celu zmianę art. 30 i 30a Karty Nauczyciela dotyczących dopłat z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla
nauczycieli.
Z opisu sytuacji wynika, że wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli od 2009 r. spoczywa na organie prowadzącym. Obciążenie to
według rady powiatu nie może być poniesione bez uszczerbku dla innych
wydatków z budżetu, w szczególności jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że
subwencja oświatowa z budżetu państwa w 90% wykorzystywana jest na
wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkół. Ponadto, środki te przeznaczane są na zaplecze dydaktyczne oraz na
bieżące funkcjonowanie placówek. Na względzie należy mieć także pogłębiający się niż demograficzny, a co za tym idzie, zmniejszającą się corocznie
subwencję oświatową i liczbę godzin pracy przewidzianych dla nauczycieli.
Co roku dopłaty z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego są
większe. W roku 2009 dopłata wyniosła prawie 109 tysięcy zł, a wypłata
przewidziana na rok 2012 wyniesie około 500 zł (plus pochodne). W związku z tym Zarząd Powiatu Janowskiego zmuszony będzie wprowadzić rozwiązania racjonalizujące koszty oświatowe polegające w szczególności na
zmniejszeniu liczby oddziałów z jednoczesnym zwiększeniem liczby uczniów
w oddziałach oraz na likwidacji niepełnych etatów nauczycieli. Działania te
skutkować będą znacznym zmniejszeniem liczby zatrudnionych nauczycieli,
pracowników administracyjnych, technicznych i innych.
Według stanowiska rady powiatu opisanej sytuacji da się uniknąć pod
warunkiem zmiany przepisów zawartych w art. 30 i 30a Karty Nauczyciela.
Nauczyciele wyrażają poparcie dla promowanych zmian, jeśli miałyby one
prowadzić do stabilności ich zatrudnienia.
Wobec przedstawionego stanu faktycznego zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: czy w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace zmierzające do zmiany art. 30 i 30a ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U.
2011.149.887 ze zm.)?
Proszę również o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie działania legislacyjne i systemowe prowadzone są w celu dostosowania praw wynikających z Karty Nauczyciela do zmieniających się warunków demograficznych?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej
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Stanowisko
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 14 sierpnia 2012 r.
Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
Szanowna Pani Minister,
w załączeniu przekazuję kopię pisma Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: BPS/043-17-646/12, wraz z oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Czeleja na 17. posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 r. dotyczącym propozycji zmiany art. 30 i 30a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), z uprzejmą
prośbą o udzielenie odpowiedzi według właściwości, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437,
z późn. zm.).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
Podsekretarz Stanu

Odpowied
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 2012.09.04
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora RP Grzegorza Czeleja (nr BPS/043/
17-646/12) w sprawie realizacji przepisów art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela uprzejmie informuję.
Zasady finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego (zadania oświatowe są zadaniem własnym JST) wynikają wprost z rozstrzygnięć Konstytucji RP i właściwych ustaw. Zgodnie z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zakładanie i prowadzenie
publicznych szkół i placówek należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
W myśl art. 5a ust. 3 ustawy o systemie oświaty środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół
i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ponadto przepis art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
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(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) stanowi, iż środki niezbędne na średnie
wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
o których mowa w art. 70a ust. 1, zagwarantowane są przez państwo w dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP, dochodami samorządów terytorialnych są:
– dochody własne,
– subwencje ogólne (w tym część oświatowa tej subwencji),
– dotacje celowe z budżetu państwa.
Zatem w świetle obowiązujących przepisów, punktem odniesienia w zakresie bilansowania środków na zadania własne (w tym zadania oświatowe) mogą być łączone
dochody danego samorządu terytorialnego, a nie tylko część oświatowa subwencji
ogólnej, która jest jedynie jednym ze źródeł tych dochodów.
Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego wykonywanym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w granicach
obowiązującego prawa. W związku z tym samorządy same decydują jak kształtuje się
realizacja polityki oświatowej, w tym polityki kadrowej na ich terenie. Przepisy art. 30
ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, nakładające na samorząd terytorialny obowiązek
ustalania w regulaminach płacowych stawek dodatków w taki sposób, aby osiągnąć co
najmniej wysokości średnich wynagrodzeń ogółem (o których mowa w art. 30 ust. 3),
zostały wprowadzone już w 2000 r. Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela z dnia
21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nie wprowadziła w tych obszarach
nowych rozstrzygnięć systemowych. Średnie wynagrodzenia są zatem swoistym standardem płacowym, a ich osiąganie warunkuje zachowanie w danej jednostce samorządu terytorialnego zgodności rozstrzygnięć prawnych podejmowanych na poziomie
lokalnym z ustawą – Karta Nauczyciela, w zakresie wynagrodzeń nauczycielskich.
Wprowadzenie przepisów art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym mu ustawą nowelizującą spowodowało jedynie wprowadzenie mechanizmów
kontrolnych, które mają za zadanie wspomóc JST w monitorowaniu wywiązywania się
z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę w art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela.
Dodatek uzupełniający, który należy wypłacić gdy z różnych przyczyn wynagrodzenia w grupach awansu, wypłacone nauczycielom przez JST są niższe od średnich
wymaganych ustawą, powinien mieć charakter incydentalny i powinien być stosowany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Stałe monitorowanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli powinno ustrzec samorządy przed koniecznością wypłaty tego
dodatku.
Niezależnie od powyższego, w związku z m.in. zmieniającymi się uwarunkowaniami ekonomicznymi i demograficznymi funkcjonowania szkół, z inicjatywy MEN podjęto rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz
korporacji jednostek samorządu terytorialnego w celu przeanalizowania kierunków
niezbędnych zmian w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela. Podczas pierwszego
spotkania w dniu 16 lipca strony zaprezentowały swoje stanowiska na temat ustawy – Karta Nauczyciela oraz jej wpływu na jakość edukacji i sytuację społeczno-ekonomiczną jednostek samorządu terytorialnego. Ustalono, że dalsze rozmowy będą
prowadzone w grupach eksperckich. Rozmowy powinny prowadzić do wypracowania
takich zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, które będą wynikiem kompromisu stron
dialogu społecznego i zapewnią wysoką jakość kształcenia, a jednocześnie umożliwią
samorządom efektywne zarządzanie siecią.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Maciej Jakubowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Wprowadzenie do systemu postępowania cywilnego elektronicznego postępowania upominawczego, mającego na celu usprawnienie procesu cywilnego przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych, a w efekcie odciążenie
sądów od rozpoznawania spraw, których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, okazało
się właściwym kierunkiem zmian prawa. Jak dotychczas funkcjonowanie
tzw. e-sądu jest jednak polem do wielu nadużyć. Częstą praktyką powodów jest celowe podawanie błędnych bądź niezweryfikowanych adresów
osób pozwanych do doręczeń. Powoduje to sytuacje, w których przesyłka
z sądu, zawierająca nakaz zapłaty, jest dwukrotnie awizowana, co skutkuje
uznaniem przez sąd doręczenia za skuteczne. W takim przypadku nakaz
zapłaty staje się prawomocny i po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi
tytuł wykonawczy. Pozwany, niejednokrotnie bez swojej winy, pozbawiony
zostaje możliwości obrony swoich praw, gdyż o wytoczeniu przeciwko niemu
powództwa dowiaduje się dopiero od komornika zajmującego jego majątek.
Nikogo nie trzeba pouczać, jakie skutki dla bezpieczeństwa obrotu rodzi opisana powyżej praktyka, zwłaszcza w sytuacji gdy komornik zajmuje jedyne
źródło utrzymania pozwanego czy jego rodziny.
W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie: w jaki sposób przebiegają prace nad udoskonaleniem elektronicznego postępowania
upominawczego i co jest robione, aby nie dochodziło do opisanych sytuacji?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej


Odpowied
Warszawa, 6 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Grzegorza Czeleja z dnia 3 sierpnia
2012 r. w sprawie zmian przepisów dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego, przesłane przy piśmie Wicemarszałka Senatu z dnia 7 sierpnia 2012 r.,
uprzejmie przedstawiam co następuje.
Problem podawania wadliwych adresów pozwanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest przedmiotem prac podjętych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W związku z sygnałami o nadużywaniu tego postępowania przez powodów wykorzystujących jego specyfikę, w dniu 12 kwietnia 2012 r. powołano grupę roboczą
ds. elektronicznego postępowania upominawczego. Jej zadaniem jest opracowanie
zmian, które, między innymi, zapobiegną takim nadużyciom. Prace grupy roboczej
trwają i nie są jeszcze znane konkretne propozycje legislacyjne w tym przedmiocie.
Należy jednak zauważyć, że praktyka celowego podawania w pozwach błędnych
lub niezweryfikowanych adresów pozwanych i problemy dotyczące doręczenia (poprzez
tzw. dwukrotne awizowanie) pierwszego pisma w trakcie postępowania występują nie
tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ale także w innych postępowa-
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niach cywilnych. Problemy te szczególnie uwidaczniają się w sprawach wnoszonych
do e-sądu, co wiąże się z dużą liczbą spraw kierowanych do tego sądu oraz specyfiką
postępowania elektronicznego.
Zgodnie z przepisem art. 139 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm., dalej: „k.p.c.”), w razie niemożności doręczenia w sposób zwykły lub zastępczy, pismo przesłane za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej
tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając
zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy
je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku
bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
Jeżeli przed upływem terminu adresat lub osoba upoważniona do odbioru pisma
nie zgłoszą się po jego odbiór, to datą doręczenia jest data, w której upłynął termin do
odbioru złożonego pisma w oddawczym urzędzie pocztowym.
Powyższa regulacja jest oparta na domniemaniu, że dopełnienie wymaganych prawem czynności (dwukrotne awizowanie przesyłki) gwarantuje adresatowi możliwość
zapoznania się z pismem. Zazwyczaj organ procesowy nie jest w stanie stwierdzić, czy
adres strony jest prawidłowy i czy niezgłoszenie się adresata po odbiór przesyłki nie
było celowe. W dalszym postępowaniu takie doręczenie jest zatem uznawane za skuteczne. Jeżeli przedmiotem doręczenia był odpis orzeczenia podlegającego zaskarżeniu,
to przyjmuje się, że takie doręczenie zainicjowało bieg terminu do wniesienia środka
odwoławczego, a w wyniku jego bezskutecznego upływu doszło do uprawomocnienia się
orzeczenia. Strona będąca adresatem pisma może obalić opisane wyżej domniemanie
wykazując, że przesyłka została skierowana na nieprawidłowy adres, co uniemożliwiło
jej podjęcie obrony. Pozwany nie zostaje zatem pozbawiony możliwości obrony swoich
praw. Może on skorzystać z różnych środków prawnych przewidzianych w procedurze
cywilnej. Przykładowo, jeżeli o fakcie wydania nakazu zapłaty przez e-sąd dowiedział
się dopiero na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, to przysługuje mu zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.
W orzecznictwie sądów przyjęto, że dwukrotne awizowanie przesyłki spełnia wymagania skuteczności doręczania pism sądowych przez pocztę, zapewniając realizację
konstytucyjnej zasady prawa do sądu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
2 lipca 2009 r., II UZ 20/09, LEX nr 533108; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
9 lipca 2009 r., II PZP 3/09, LEX nr 519963). Dodać też należy, że przepis art. 139
§1 k.p.c. był też przedmiotem kontroli konstytucyjnej. Trybunał Konstytucyjny nie
stwierdził niezgodności tego przepisu z Konstytucją (wyrok z dnia 15 października
2002 r., SK 6/02, OTK-A 2002, nr 5, poz. 65).
Na marginesie warto zauważyć, że taka forma doręczenia jest powszechnie stosowana w innych systemach prawnych i wszędzie ma podobną konstrukcję.
Należy wykluczyć wprowadzenie wymogu rzeczywistego doręczenia pierwszego pisma
procesowego pozwanemu. Wymagałoby to zmian systemowych wykraczających poza kompetencje Ministra Sprawiedliwości. Poza tym, wprowadzenie takiego rozwiązania w aktualnym stanie prawnym, przy uwzględnieniu mającego wkrótce nastąpić uchylenia obowiązku
meldunkowego, znacznie utrudniłoby dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym.
Rozważa się natomiast nałożenie na powoda obowiązku złożenia oświadczenia, że
wskazany w pozwie adres pozwanego jest prawidłowy. Oświadczenie to byłoby składane wraz z elektronicznym pozwem pod rygorem odpowiedzialności za wykroczenie
przewidziane w art. 65 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U.
z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
Podsekretarz Stanu

154

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

Oświadczenia senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o wprowadzenie stosownych zmian do ustawy o działalności leczniczej uwzględniających możliwość
objęcia wsparciem finansowym również placówkę powiatu nowosolskiego ze
względu na jego specyficzną sytuację.
Powiat nowosolski jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie. W związku z koniecznością
dokonania jego likwidacji powiat nie zdołał uzyskać pomocy i wsparcia stosownych władz państwowych w zakresie zarówno formalnoprawnym, jak
i finansowym. Sytuacja powiatu nowosolskiego przyczyniła się do niezakwalifikowania go do uzyskania pomocy finansowej w ramach rządowego
programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, jak i innych dotacji przeznaczonych na oddłużenie szpitali. Powiat został zmuszony do spłacania
kredytu zaciągniętego na pokrycie zadłużenia SP ZOZ we Wschowie. Taka
sytuacja bezpośrednio przyczynia się do ograniczania wydatków własnych
powiatu zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, pogorszenia wskaźników zadłużenia, ograniczenia zdolności kredytowej oraz pogorszenia relacji,
o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Zmiany, jakie powinny nastąpić w ustawie o działalności leczniczej, powinny bezpośrednio dotyczyć rozszerzenia pomocy państwa przeznaczonej
na spłaty zobowiązań cywilnoprawnych szpitali przejętych i przejmowanych
przez samorządy w wyniku likwidacji lub przekształcania. W związku z powyższym istnieje potrzeba dokonania weryfikacji proponowanych zmian do
ustawy o działalności leczniczej, która uwzględni również sytuację powiatu
nowosolskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o rozwiązanie problemu
spłaty zobowiązań SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). SP ZOZ
w Kostrzynie nad Odrą, którego organem założycielskim jest powiat gorzowski, od 2007 r. jest w likwidacji. Zakończenie likwidacji zaplanowane jest na
31 grudnia 2017 r.
Wszystkie zobowiązania szpitala są zobowiązaniami wymagalnymi
wynikającymi głównie z wyroków sądowych. Niestety powiat gorzowski
nie został objęty planem B, przez co nie może skorzystać z zapisów ustawy
o działalności leczniczej. Powiat został pozbawiony możliwości skorzystania
z jakiejkolwiek formy wsparcia z budżetu państwa w ramach programu oddłużenia służby zdrowia.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 109,2 miliona zł, w tym
zobowiązania wobec pracowników – 6,5 miliona zł. Wobec takiego stanu rzeczy jawi się problem spłaty długu szpitala. Rada powiatu została postawiona w jednoznacznej sytuacji – musi przejąć dług szpitala lub skrócić okres
likwidacji z dnia 31 grudnia 2017 r. na dzień 31 grudnia 2012 r. Zadłużenie
wzrasta ze względu na narastające odsetki. Sprawa wymaga natychmiastowego rozwiązania – możliwie jak największego odciążenia finansowego dla
powiatu gorzowskiego.
Dlatego też apeluję o zajęcie się tą sprawą i rozwiązanie problemu spłaty
zobowiązań SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Odpowied
Warszawa, 10 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanymi przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr BPS/043-17-647/12 oświadczeniami złożonymi przez Pana Senatora Roberta Dowhana podczas
17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 r. w sprawie spłaty zadłużenia
po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
w likwidacji oraz w sprawie zmian ustawy o działalności leczniczej w kontekście sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie
przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Działania mające na celu całkowite oddłużenie zakładów opieki zdrowotnej zostały
przeprowadzone wraz z systemową zmianą organizacji i finansowania ochrony zdrowia z systemu budżetowego w system budżetowo-ubezpieczeniowy. Z dniem 1 stycznia 1999 r. zakłady opieki zdrowotnej z jednostek budżetowych zostały przekształcone
w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające odrębną od Skarbu Państwa osobowość prawną (zgodnie z art. 40 §1 Kodeksu cywilnego państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa,
a Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób
prawnych).
W kolejnych latach na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78,
poz. 684, z późn. zm.) zakłady opieki zdrowotnej mogły ubiegać się o dotacje na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych.
Następnie w ramach wsparcia zmian organizacyjno-prawnych funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz w celu stworzenia warunków do rozwoju oraz wzrostu
konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia Rada Ministrów
Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr 58/2009 przyjęła na lata 2009–2011 Program
wieloletni pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Program był skierowany do jednostek samorządu
terytorialnego, które przyjmą program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia oraz
spełnią szereg warunków określonych Programem. Programem objęte zostały także
jednostki samorządu terytorialnego, które w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do
dnia podjęcia Uchwały dokonały już procesu likwidacji samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (oraz przejęły ich zobowiązania).
Realizatorem Programu wieloletniego był minister właściwy do spraw zdrowia.
Przekazanie dotacji celowej następowało na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a właściwą jednostką samorządu terytorialnego,
spełniającą warunki uczestnictwa w Programie oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 712 ze zm.).
Program przewidywał, iż z dotacji celowej mogły być sfinansowane m.in. zobowiązania publicznoprawne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz zobowiązania cywilnoprawne wynikające 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
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publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Łączne nakłady z budżetu państwa na sfinansowanie programu w całym okresie jego funkcjonowania wyniosły 755 mln zł.
Wygaśnięcie uchwały Nr 58/2009 Rady Ministrów ustanawiającej program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących
system ochrony zdrowia” nie kończy rozpoczętego, w trakcie obowiązywania przemiotowej uchwały, procesu przekształceń.
Także w obowiązującej od dnia 1 lipca 2011 r. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) przewidziano mechanizmy wsparcia procesu przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w postaci umorzeń, określonych w niniejszej ustawie zobowiązań publicznoprawnych oraz w formie dotacji celowych na spłatę niektórych zobowiązań przejętych
przez organ założycielski od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Przedmiotowe wsparcie dotyczy tych podmiotów tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które dokonają ich przekształcenia w spółkę kapitałową
na zasadach określonych w art. 69–82 ustawy o działalności leczniczej.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej na wsparcie procesu przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe w budżecie
państwa łącznie przeznacza się kwotę 1.400 mln zł. W ustawie budżetowej na rok
2012 w rezerwie celowej zaplanowana została na wsparcie przedmiotowych działań
kwota 400 mln zł. Bieżąca polityka Rządu w zakresie organizacji systemu ochrony
zdrowia, jak i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą skierowana jest do podmiotów decydujących się na dokonanie procesu przekształcenia
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.
Z uwagi na początkowy etap realizacji ustawy o działalności leczniczej, w ocenie
resortu finansów, brak jest podstaw do podejmowania działań w kierunku zmiany tej
ustawy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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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 apeluję o wpisanie inwestycji budowy obwodnicy Słubic (woj. lubuskie) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Słubice są przygraniczną miejscowością, leżącą
na skrzyżowaniu dróg prowadzących z zachodu na wschód Europy oraz
z południa na północ Polski. W pobliżu Słubic jest również granica polsko-niemiecka.
Umiejscowienie Słubic przyczynia się do wzmożenia ruchu ciężkich pojazdów przez centrum miasta. Aglomeracja boryka się z trudnościami komunikacyjnymi, takimi jak korki, dewastacja infrastruktury drogowej miasta
czy drgania powodujące zniszczenia budynków. Budowa obwodnicy przyczyni się do ograniczenia tych problemów, poprawi płynność ruchu w centrum miasta oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
W mieście Słubice powstała inicjatywa społeczna, zebrano ponad pięć
tysięcy podpisów pod petycją w sprawie żądania budowy obwodnicy Słubic
(Słubice liczą osiemnaście tysięcy mieszkańców). Tak duża liczba podpisów
świadczy o tym, jak potrzebna jest ta inwestycja nie tylko od strony infrastrukturalnej, lecz także od strony społecznej. W Słubicach miały również
miejsce blokady drogowe i manifestacje mające na celu ukazanie problemu
i wymuszenie rozpoczęcia budowy obwodnicy.
Istnieje duża szansa na uwzględnienie tej inwestycji w aktualizacji
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Budowa obwodnicy miasta Słubice spełnia kryteria określone w tym programie. W związku
z tym słubiczanie liczą na to, iż inwestycja zostanie wpisana na przedmiotową listę.
Z poważaniem
Robert Dowhan


Odpowied
Warszawa, 20 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt BPS/043-17-648/12,
przy którym przekazano oświadczenie senatora Roberta Dowhana złożone podczas
17. posiedzenia Senatu RP, dotyczące realizacji zadania budowy obwodnicy Słubic,
przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.
Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015, w swojej treści bezpośrednio odnosi się do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 przyjętego uchwałą Rady Ministrów
w dniu 25 września 2007 r. Zakres rzeczowy zawarty w Programie musiał jednak zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. W związku z powyższym zadanie polegające na budowie obwodnicy Słubic w ciągu dróg krajowych
nr 29 i 31 nie zostało ujęte w Programie.
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Niemniej jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządca przedmiotowych dróg krajowych podjęła działania zmierzające do przygotowania
przedmiotowego przedsięwzięcia. W 2007 r. zostało opracowane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, zawierające analizy wariantów inwestycji, przewidywany ruch, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, wyniki spotkań informacyjnych ze społeczeństwem oraz część techniczną i analizę ekonomiczną. Zgodnie
z założeniami STEŚ, trasa będzie liczyła około 8 km. Pozwoli ominąć miasto kierowcom jadącym w kierunku Kostrzyna z południa regionu, granicy i autostrady A2.
Przedmiotowa dokumentacja stanowi bazę dla wszystkich późniejszych opracowań
projektowych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji może być rozpatrywana w ramach załącznika
nr 3 do Programu, przedstawiającego kryteria, zgodnie z którymi wskazywane będą
do realizacji dodatkowe zadania polegające na budowie obejść miejscowości. Ujęcie
wniosku o budowę przedmiotowej obwodnicy w Programie Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011–2015 może być rozpatrywane, jeśli spełniał będzie wymagania formalnoprawne. Natomiast realizacja będzie możliwa po wpisaniu go do Programu i zapewnieniu źródeł finansowania. W przypadku uzyskania przez kilka zadań tej samej oceny, decydującym kryterium przesądzającym o wyborze danego zadania będzie zakres
współfinansowania danej inwestycji przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego. Ostateczną decyzję podejmie jednak Rada Ministrów.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązana jest do efektywnego gospodarowania ograniczonymi środkami dostępnymi w budżecie państwa, z których finansowane są remonty, bieżące utrzymanie
dróg, zarządzanie siecią drogową oraz prace przygotowawcze. W pierwszej kolejności
GDDKiA zobowiązana jest do przygotowywania zadań, które mają największe szanse
na dofinansowanie unijne w kolejnej perspektywie finansowej (Wieloletnich Ramach
Finansowych na lata 2014–2020).
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 administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Zwrócił się do mnie pan Jerzy L., prezes mohylewskiego stowarzyszenia
społecznego „Związek Polaków na Białorusi”, który jest studentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydziału teologii, z prośbą o pomoc w uzyskaniu stypendium miasta stołecznego Warszawy imienia Jana
Pawła II.
Przywołane stypendium Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustanowiła mocą uchwały nr LVIII/1612/2005 z dnia 31 lipca 2005 r. Zainteresowany powołuje się na §1 pkt 1 tej uchwały, w którym stwierdza się, że ustanawiane stypendium ma na celu udzielanie wsparcia finansowego uczniom
i studentom uczącym się w Warszawie, którzy pomimo trudnych warunków
materialnych osiągają dobre wyniki w nauce. Z informacji, a także z treści
przedstawionych pism wynika, że zainteresowany takie warunki spełnia.
Jednak w uzasadnieniu odmowy przyznania tegoż stypendium w piśmie
Centrum Myśli Jana Pawła II, czyli instytucji, gdzie są składane wnioski stypendialne, z dnia 4 kwietnia 2011 r. stwierdza się, że „stypendium zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31.07.2005 r. oraz
przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym przyznawane jest obywatelom polskim”.
Należy dodać, że zainteresowany posiada Kartę Polaka, którą przedstawił. Wydaje się, że taka argumentacja kłóci się z przepisami ustawy o przywileju ojczyźnianym, jakim jest Karta Polaka, w której w art. 3 stwierdza się,
że Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu
polskiego. Następnie w art. 6 ust. 3 stwierdza się, że posiadacz Karty Polaka
podejmujący kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zachowuje prawo
do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców
w odrębnych przepisach.
W związku z tym proszę o wykładnię prawną przepisów dotyczącą powyższego problemu. Chodzi o to, czy uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy może ograniczać korzystanie z prawa do stypendiów studentom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, ale posiadającym Kartę Polaka. Czy
przywołana uchwała nie powinna zostać poprawiona w §1 pkt 1 poprzez
poszerzenie zakresu podmiotowego beneficjentów o osoby posiadające Kartę
Polaka? Bardzo proszę o odpowiedź.
Z wyrazami szacunku
Stanisław Gogacz

Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 10 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2012 r. (sygn. BPS/043-17-649/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Stanisława Gogacza podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 r. w sprawie pomocy
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w uzyskaniu przez pana Jerzego L., prezesa mohylewskiego stowarzyszenia społecznego „Związek Polaków na Białorusi”, który jest studentem Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, stypendium miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II,
uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie podkreślić należy, że Konstytucja RP przyznała jednostkom samorządu terytorialnego – jako odrębnym podmiotom publicznym – przymiot samodzielności w wykonywaniu ich zadań, podlegający ochronie sądowej. Samorząd terytorialny
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw
istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że w granicach prawa jednostka samorządu terytorialnego
samodzielnie realizuje poszczególne funkcje w oparciu o zastrzeżone dla jej organów
kompetencje. Tak więc w świetle obowiązujących przepisów jednostka samorządu terytorialnego jest samodzielna, a swoją samodzielność realizuje w granicach prawa.
Należy także pamiętać, że jednostka samorządu terytorialnego uczestnicząca
w sprawowaniu władzy publicznej podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych (w zakresie spraw finansowych) z punktu
widzenia legalności (zgodności z prawem).
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dnia
27 sierpnia 2012 r. (sygn. LEX-I.40.354.2012.SO) poinformował, że dokonał ponownej analizy uchwały Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów
i studentów wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XLIII/1346/2008 Rady
m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów oraz
uchwały Nr LVII/1742/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, i nie stwierdził niezgodności z prawem ww. aktów.
W swoich wyjaśnieniach Wojewoda Mazowiecki wskazał, że z treści uchwały z dnia
31 lipca 2005 r. nie wynika, aby zakres osób uprawnionych do otrzymania świadczeń
stypendialnych był ograniczony ze względu na obywatelstwo ucznia lub studenta.
Jednocześnie poinformował, że stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zostało
ustanowione w celu:
1. udzielenia wsparcia finansowego uczniom i studentom uczącym się w Warszawie w szkołach podstawowych klas 4–6, w gimnazjach, liceach i szkołach wyższych, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają dobre wyniki w nauce,
2. umożliwienia korzystania przez maturzystów i studentów, o których mowa
w pkt 1, na zasadzie wzajemności, z oferty edukacyjnej szkół wyższych działających w miastach państw obcych, z którymi m.st. Warszawa nawiązała współpracę.
W związku z powyższym organ nadzoru wskazał, że kwestia podnoszona w oświadczeniu Pana Senatora ma raczej charakter wykonawczy i odnosi się w istocie do sposobu realizacji uchwały, bowiem literalne brzmienie tego aktu prawa miejscowego
w żaden sposób nie odnosi się do kwestii obywatelstwa ucznia lub studenta.
Z poważaniem
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza
skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Proszę o poinformowanie mnie, dlaczego prośby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o zwiększenie kwoty dofinansowania na realizację projektu „Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii”
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.00-06-004/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
2007–2013, osi priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, działania I.1 „Infrastruktura uczelni”, pozostają bez echa.
Przecież zakładana w momencie opracowywania wniosku aplikacyjnego, tj. w 2006 r., wartość projektu wynosiła 26 milionów zł. Kwota ta wówczas gwarantowała realizację projektu w pełnym jego zakresie, tj. zarówno
realizację budowy samego obiektu, jak i jego wyposażenie. Wartość projektu
została ustalona na podstawie porównania kosztów budowy analogicznych
obiektów budowlanych wzniesionych w okresie bezpośrednio poprzedzającym starania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o uzyskanie dotacji.
Obecnie na skutek okoliczności opisanych poniżej łączna wartość realizacji projektu wynosi 35 milionów 954 tysiące 681 zł 78 gr. Pierwotnie zakładana wartość robót budowlanych wynosiła 18 milionów zł. W wyniku
ogłoszonego i rozstrzygniętego w ubiegłym roku postępowania zrealizowanego na podstawie procedury ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zaplanowanych w tym
projekcie, uczelnia podpisała kontrakt opiewający na kwotę 25 milionów
116 tysięcy 229 zł 55 gr, a więc o 7 milionów 116 tysięcy 229 zł 55 gr więcej
od kwoty pierwotnie zakładanej.
Ponadto, w związku z planowaną w bezpośrednim sąsiedztwie budynku
Biotechnologii inwestycją polegającą na wybudowaniu Interdyscyplinarnego
Centrum Badań Naukowych KUL, zaszła konieczność przeprojektowania
i wybudowania budynku wraz z jego infrastrukturą zewnętrzną, co pociąga za sobą konieczność podpisania aneksu do zawartej umowy, a także
zwiększenie wartości wydatków w kategorii „Roboty budowlane” o kolejne
2 miliony 838 tysięcy 452 zł 43 gr.
W związku z wymienionymi zaistniałymi okolicznościami do całkowitego
zamknięcia przedmiotowego projektu Biotechnologii brakuje łącznie 9 milionów 954 tysięcy 681zł 78 gr. Uzasadnienie do prośby, w związku z zaistniałą sytuacją, już Pani Minister otrzymała od KUL i wydaje mi się oczywiste, że
korzyści naukowe i społeczne wskazują na potrzebę podjęcia decyzji o przyznaniu dodatkowej kwoty dofinansowania.
Proszę o poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy zawartej
w prośbie KUL.
Z wyrazami szacunku
Stanisław Gogacz
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Odpowiedź
Warszawa, 6 września 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Gogacza w sprawie projektu,
pn. „Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii” realizowanego przez
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach działania I.1 „Infrastruktura
uczelni”, osi priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), przekazane pismem z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak:
BPS-043-17-650/12, przedstawiam następujące informacje.
W pierwotnym założeniu (zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
w dniu 12 grudnia 2008 r.) wartość projektu pn. „Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii” wynosiła 26 mln zł kosztów całkowitych (dofinansowanie
w ramach PO RPW wynosiło 25 178 135 zł, co stanowiło 96,84% wydatków kwalifikowanych). Zgodnie z zapisami umowy, beneficjent deklarował zaangażowanie w projekt
kwoty w wysokości 821 865 zł. Warto jednocześnie podkreślić, że umowa o dofinansowanie została sformułowana w oparciu o wniosek o dofinansowanie przygotowany
przez beneficjenta na podstawie studium wykonalności inwestycji, a jego przystąpienie do umowy w takim kształcie było dobrowolne i powinno wiązać się ze świadomością praw i obowiązków z tym związanych.
W trakcie realizacji projektu, beneficjent kilkukrotnie występował do instytucji
odpowiedzialnych za wdrażanie PO RPW, zgodnie z wymogami umowy, z prośbą o zgodę na modyfikacje zakresu inwestycji. W wyniku wprowadzonych zmian w zapisach
umowy, wartość inwestycji wzrosła do kwoty ponad 41 mln zł (a więc o 15 mln zł).
Jednakże, należy zaznaczyć, że Instytucja Zarządzająca PO RPW, tj. Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego (MRR) udzielając zgody na zmiany w umowie o dofinansowanie
każdorazowo wyraźnie podkreślała, że środki PO RPW (tj. alokacja dla działania I.1 Infrastruktura uczelni) zostały wyczerpane i tym samym nie ma możliwości zwiększenia
dofinansowania dla projektu ponad kwotę, jaka została dla niego pierwotnie zarezerwowana i na jaką została podpisana pierwotna umowa o dofinansowanie. Mimo tego,
beneficjent akceptował warunki zmiany zakresu inwestycji i co więcej, każdorazowo
zobowiązywał się zabezpieczyć na ten cel środki własne.
W 2011 r. beneficjent wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(MNiSW) z wnioskiem o uruchomienie środków rezerwy celowej na pokrycie środków
prywatnych w projekcie. W sierpniu 2011 r. KUL za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej PO RPW, tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformował
MRR, że pozyskanie dodatkowych środków z MNiSW (uruchomienie rezerwy celowej
budżetu państwa do części 38 na 2011 r.) na sfinansowanie podwyższonego wkładu
własnego uczelni uzależnione jest od zmiany struktury finansowania przedsięwzięcia
wskazanej w umowie o dofinansowanie (tj. wskazanie, że źródłem pokrycia brakujących środków wkładu własnego będzie budżet państwa). We wrześniu 2011 r. MRR
wyraziło warunkową zgodę za zawarcie aneksu do umowy, wprowadzającego wymaganą modyfikację źródeł finansowania, zaznaczając jednocześnie, że w przypadku niepozyskania środków na zwiększony poziom wkładu własnego ze środków budżetowych
od MNiSW, niezbędne będzie ponowne zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie
projektu i powrót do pierwotnych zapisów w zakresie źródeł finansowania inwestycji.
W czwartym kwartale 2011 r. Ministerstwo Finansów (MF) wystosowało pismo
do MNiSW (do wiadomości MRR) informujące, że wnioski o środki z rezerwy celowej
na sfinansowanie wkładu własnego uczelni publicznych realizujących projekty w ramach PO RPW zostaną uruchomione do wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych. W dniu 27 grudnia 2011 r. MF wydało decyzję uruchamiającą środki
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budżetu państwa (ok. 2,4 mln zł) na pokrycie wkładu własnego KUL, tj. kwotę niższą
niż wnioskował beneficjent. MRR, zgodnie ze stanowiskiem z września 2011 r. oraz
mając na uwadze decyzję MF z grudnia 2011 r. zwrócił się za pośrednictwem PARP do
beneficjenta o weryfikację źródeł finansowania projektu oraz wprowadzenie stosownych zmian do umowy o dofinansowanie, tj. pokrycia kwot warunkowo przypisanych
budżetowi państwa, które nie zostały przydzielone decyzją MF, ze środków własnych
beneficjenta.
W dniu 21 czerwca br. KUL za pośrednictwem PARP zwrócił się do MRR o zgodę
na aneks do umowy o dofinansowanie polegający na zmniejszeniu wartości kosztów
kwalifikowanych oraz dofinansowania o 98 tys. zł z powodu nałożenia na dostawcę
wyposażenia laboratoryjnego dla projektu kar umownych oraz nałożenia na projekt
korekty w wyniku audytu KE, na który IZ wyraziła zgodę. Mając na uwadze art. 98
ust. 3 oraz art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, z którego wynika, że
środki wycofane w ramach korekt finansowych nie mogą ponownie trafić na operację,
która była poddana korekcie, tym samym nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu, którego to dotyczy.
Należy zauważyć, że KUL otrzymał pełną kwotę dofinansowania ze środków PO
RPW, o którą wnioskował w czasie zgłoszenia inwestycji na pierwotną Listę Projektów
Indywidualnych opublikowaną w 2007 r., a instytucje odpowiedzialne za wdrażanie
PO RPW podejmują jednolite działania względem wszystkich beneficjentów projektów
uczelnianych w ramach działania I.1 PO RPW, dla których nastąpił wzrost wartości
projektu i w żadnym z dotychczasowych przypadków, z uwagi na wyczerpanie środków działania I.1, nie było możliwości przyznania dodatkowego wsparcia dla tych inwestycji. Warto przy tym zaznaczyć, iż Instytucja Zarządzająca PO RPW jak dotąd nie
wyraziła zgody na zwiększenie wartości dofinansowania żadnej uczelni. Jednocześnie
należy podkreślić, że beneficjenci zobowiązują się, zgodnie z §5 umowy o dofinansowanie, do pokrycia ze środków własnych wydatków niekwalifikowanych i wydatków
kwalifikowanych w ramach projektu w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą
wydatków kwalifikowanych, a przyznanym dofinansowaniem PO RPW na realizację
projektu.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza
skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego
Zakłady Azotowe „Puławy” SA mają pozycję rynkową i kondycję ekonomiczną, które predestynują je do dominującej roli w procesie tworzenia
silnego podmiotu w branży nawozowochemicznej. Dlatego nie ma zgody na
umniejszenie roli tej spółki w następstwie przejęcia jej przez Zakłady Azotowe w Tarnowie.
Proszę Pana Ministra o weryfikację przyjętego modelu, zgodnie z którym
32% akcji Puław SA będzie skupowana, a pozostały pakiet wymieniany będzie na akcje zakładu w Tarnowie. Szacunkowe wyniki za ostatni rok obrotowy, jaki opublikowały 13 lipca Zakłady Azotowe „Puławy” SA, pokazują, jak
dynamicznie rozwija się grupa „Puławy”, jak efektywnie jest zarządzana:
4 miliardy zł obrotów i ponad 550 milionów zł zysku netto wobec 5,3 miliarda
zł i niespełna 500 milionów zł Grupy Tarnów obejmującej dwa podmioty, to
jest Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” i Zakłady Chemiczne „Police”, które są
znacznie większe niż podmioty z grupy kapitałowej „Puławy” – gdańskie
Fosfory i Azoty-Adipol w Chorzowie.
Porównanie jednostkowych wyników Puław i Tarnowa z lat ubiegłych
wskazuje na zdecydowany prymat spółki „Puławy” nad Zakładami Azotowymi w Tarnowie. Zakłady Azotowe „Puławy” jako jedyne w branży obroniły się przed ostatnim kryzysem, z lat 2008–2009, nie zanotowały strat
finansowych i nie wyłączały z ruchu swoich instalacji. Zakłady Azotowe
„Puławy” również wcześniej radziły sobie dobrze na rynku i nigdy nie korzystały z pomocy państwa w kwestii oddłużania i z innych działań ratunkowych. Ostatnie lata są dla Puław szczególnie udane. Spółka konsekwentnie
od momentu debiutu na giełdzie jesienią 2005 r. płaci dywidendę – w sumie
prawie 400 milionów zł. W tym okresie wypracowała 1,6 miliarda zł zysku
netto, a na inwestycje przeznaczyła blisko 1,4 miliarda zł. Rozbudowała
swój potencjał produkcyjny i zmodernizowała kluczowe instalacje, dzięki
czemu może szczycić się między innymi taką efektywnością zużycia gazu na
tonę amoniaku, której zazdrości Puławom nie tylko krajowa, ale i światowa
konkurencja.
Lubelszczyzna ma zaledwie kilka firm, których działalność świadczy
o tym, że nie jest to tak zwana Polska B. Zakłady Azotowe „Puławy” SA są
chlubą nie tylko naszą, ale i całego regionu. Prosimy nie odbierać nam tego
powodu do dumy, na który pracowaliśmy przez pięćdziesiąt lat. Nie godzimy
się na przejęcie zakładu z Puław i konsolidację w formule lidera z Tarnowa.
Obecna koncepcja jest krzywdząca dla Puław i niezrozumiała dla pracowników tego zakładu. Rodzi również obawy dotyczące mało partnerskiego modelu biznesowego skonsolidowanej w ten sposób grupy.
Puławy mają dziś dominującą pozycję na rynku nawozów azotowych,
melaminy, roztworów mocznika i nie ma powodu, aby zmieniać tę sytuację
w wyniku konsolidacji. Zakłady Azotowe „Puławy” SA mają być podmiotem
działań konsolidacyjnych, a nie przedmiotem przejęcia przez Zakłady Azotowe w Tarnowie. I zajęcia takiego stanowiska oczekuję od ministra Skarbu
Państwa.
Stanisław Gogacz
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Odpowiedź
Warszawa, 3.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza z dnia 3 sierpnia
2012 r. w sprawie konsolidacji spółek Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP) i Zakłady
Azotowe w Tarnowie SA (ZAT), poniżej przedstawiam wyjaśnienia do spraw, poruszonych w oświadczeniu.
W dniu 13 lipca 2012 r. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA ogłosiły wezwanie na sprzedaż 6.116.800 akcji ZAP, stanowiących 32% kapitału zakładowego
spółki, oferując 110 zł za akcję. Termin składania zapisów w odpowiedzi na wezwanie
upłynął w dniu 16 sierpnia 2012 r.
Wezwanie to stanowiło element realizacji zaktualizowanej strategii rozwoju Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, ogłoszonej 13 czerwca 2012 r. zakładającej
ambitne cele operacyjne i finansowe, które mają być osiągnięte m.in. przez dalszą
konsolidację branży. Minister Skarbu Państwa wspiera uaktualnioną strategię ZAT.
W wyniku odpowiedzi przez Kompanię Węglową na wezwanie do zapisywania się
na sprzedaż akcji ZAP ogłoszone przez ZAT, udział Skarbu Państwa (liczony wspólnie
jako udział Skarbu Państwa i Kompanii Węglowej SA) w ZAP obniżył się z 60,57% do
50,67%. Tym samym został spełniony pierwszy warunek służący konsolidacji spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej. Drugim etapem będzie zbycie przez Skarb Państwa
pozostałych akcji w ZAP w ofercie wymiany akcji w drodze odpowiedzi na wezwanie
zapowiedziane przez ZAT.
Jednocześnie informuję, że Skarb Państwa jako istotny akcjonariusz obu spółek
i znaczący uczestnik procesu konsolidacji będzie nadzorował jej przebieg tak, aby
była fuzją dwóch równorzędnych podmiotów, a nie przejęciem. Wezwanie należy traktować jako narzędzie służące połączeniu obu grup, nie zaś jako mandat do dominacji
którejkolwiek ze spółek. Ponadto informuję, że w wyniku realizacji drugiego kroku
konsolidacji, czyli zamiany akcji ZAP na akcje ZAT, Skarb Państwa uzyska udział
gwarantujący kontrolę nad nowo powstałą spółką oraz procesem konsolidacji.
MSP we współpracy z doradcami swoimi oraz obu spółek chemicznych analizuje
niezależnie dwa aspekty konsolidacji: prawny i operacyjny.
Analizując aspekt prawny konsolidacji MSP uwzględnił między innymi korzystne
dla Skarbu Państwa zapisy obecnego statutu ZAT. Zgodnie z nimi, dopóki Skarb Państwa posiada nie mniej niż jedną piątą ogólnej liczby głosów, żaden inny akcjonariusz
nie może podczas Walnego Zgromadzenia wykonywać prawa głosu z więcej niż jednej
piątej ogólnej liczby głosów istniejących w spółce. Uprzywilejowanie to umożliwia zachowanie Skarbowi Państwa kontroli nad spółką.
Drugim aspektem konsolidacji jest zakładana integracja operacyjna. Jej celem
jest maksymalizacja efektywności funkcjonowania grupy jako całości. Analizie zasadności zmian będą podlegały poszczególne obszary działań obu grup, w tym produkcji,
działalności administracyjno-zarządczej, inwestycyjnej, logistycznej, polityki kadrowej oraz innych. Aby konsolidacja przyniosła grupie i akcjonariuszom możliwie dużo
korzyści, konieczne jest oddzielenie analiz i decyzji w zakresie czynników ekonomicznych od prawnego aspektu procesu.
Zachowanie własności znaczącego pakietu akcji w nowym podmiocie pozwoli
Skarbowi Państwa na uczestniczenie w oczekiwanym wzroście wartości spółek, wynikającym z efektów planowanej konsolidacji. Przeprowadzona na równych zasadach,
da szansę utworzenia podmiotu będącego jednym z liderów w sektorze chemicznym
w skali nie tylko polskiej, ale również europejskiej. Biorąc pod uwagę dywersyfikację
działalności i spodziewane synergie, oczekiwane jest umocnienie globalnej pozycji nowej grupy i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.

166

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z treścią przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2012 r. dokumentu „Plan Prywatyzacji na lata 2012–2013”,
zarówno ZAT jak i ZAP są spółkami przeznaczonymi do zbycia. Decyzja odnośnie do
trybu prywatyzacji, terminu sprzedaży akcji oraz wielkości pakietu do zbycia zostanie
podjęta przez Ministra Skarbu Państwa na podstawie analizy sytuacji rynkowej, związanej z nią możliwej do uzyskania ceny za zbywane akcje, stopnia procesu konsolidacji, a także w związku z ewentualnym wpływem prywatyzacji spółek Wielkiej Syntezy
Chemicznej na sytuację pozostałych polskich spółek chemicznych jak też innych, powiązanych z nimi gałęzi gospodarki.
Z poważaniem
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Oświadczenie dotyczy coraz częściej obserwowanych przypadków zamykania przez przedsiębiorców działalności w zakresie gospodarowania
odpadami oraz porzucania przez nich ogromnych ilości niezabezpieczonych
odpadów zmagazynowanych na terenach nienadających się do ich składowania, czyli na przykład tam, gdzie powinny funkcjonować tylko sortownie.
Coraz częściej docierają do mnie prośby dotyczące możliwości ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w decyzjach, o których mowa w art. 17, 26,
28 w powiązaniu z art. 63 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
zezwalających na wytwarzanie, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów.
Odpowiednim rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie obowiązku
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na usunięcie negatywnych skutków
w środowisku we wspomnianych wcześniej decyzjach.
Obowiązująca ustawa o odpadach jednoznaczny obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń przewiduje w przypadku składowisk odpadów –
zgodnie z art. 52 ust. 2 i ust. 3 pkt 15 w decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska może zostać określona wysokość i forma zabezpieczenia roszczeń.
W rozpatrywanym obecnie przez Sejm projekcie nowelizacji ustawy
o odpadach pojawia się zapis dotyczący zabezpieczania roszczeń jedynie
w przypadku prowadzenia składowisk odpadów. W projekcie tym nie ma
mowy o zabezpieczaniu roszczeń w przypadku prowadzenia procesu zbierania czy też przetwarzania – chodzi o dotychczasowy odzysk i unieszkodliwianie – odpadów. Zasadne byłoby więc wprowadzenie takiego zapisu
przynajmniej w odniesieniu do określonych rodzajów odpadów, w tym do
zmieszanych odpadów komunalnych.
Ustanawianie przez właściwe organy ochrony środowiska zabezpieczenia roszczeń w decyzjach zezwalających na wytwarzanie, prowadzenie odzysku, unieszkodliwianie czy też zbieranie odpadów pozwoliłoby na dyscyplinowanie nie do końca uczciwych przedsiębiorców oraz na wyeliminowanie lub ograniczenie przypadków porzucania zmagazynowanych odpadów
powodujących negatywne skutki w środowisku.
W przypadku stwierdzenia, iż w wyznaczonym terminie przedsiębiorca nie usunął negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku
prowadzonej działalności, organ właściwy do wydania pozwolenia mógłby
orzec o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do
usunięcia tych skutków.
Taki przypadek mamy w miejscowości Morliny. Na terenie sortowni pozostało nielegalne wysypisko śmieci, które zagraża zdrowiu i życiu okolicznych
mieszkańców. Przedsiębiorca, który prowadził sortownię odpadów we wsi,
180 m od budynków mieszkalnych, postanowił – w wyniku splotu różnych
wydarzeń – zgłosić upadłość firmy. Na terenie pozostały hałdy zmieszanych
odpadów, których nie ma kto i za co uprzątnąć. Odpady zalegają bezpośrednio na gruncie, żerują w nich owady i gryzonie, które mogą przyczynić się do
roznoszenia patogenów. Według inspekcji sanitarnej sytuacja jest krytyczna, a zagrożenie epidemiczne jest realne.
Opisany przeze mnie przypadek nie jest zapewne odosobniony w skali
kraju – niedawno w mediach pojawił się program o podobnej sytuacji w Sokółce – stąd moja sugestia w tej sprawie i nagłośnienie na forum Senatu
wspomnianych wcześniej problemów i ich rozwiązań.
Odrębnego uregulowania (w ustawie – Prawo ochrony środowiska) wymagałoby dopuszczenie możliwości uzyskania w trybie pilnym środków finansowych z narodowego lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Środki te zostałyby przeznaczone na wykonanie zastępcze w ramach
prowadzonej przez właściwy organ egzekucji administracyjnej należności
niepieniężnych. Następnie w procedurze administracyjnej lub egzekucyjnej
następowałoby odzyskanie środków od sprawcy.
Stanisław Gorczyca
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Odpowied
Warszawa, 3.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy złożone podczas
17. posiedzenia Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r., przekazane przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 7 sierpnia 2012 r. (znak: BPS/043-17-652/12), w załączeniu przekazuję stosowane wyjaśnienia.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz Woźniak

Odpowiedź na oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy,
złożone na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.,
znak: BPS/043-17-652/12.
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: BPS/043-17-652/12,
przekazujące oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy przedstawiam następujące
wyjaśnienia.
Zagadnienie dotyczące możliwości ustanawiania zabezpieczenia roszczeń w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami ma swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn.
zm.). Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o odpadach, jeżeli przemawia za tym szczególnie
ważny interes społeczny, związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w decyzjach, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 28 ust. 1, może być ustanowione
zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o odpadach do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,
zwrotu ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia o przeznaczeniu zabezpieczenia
na usunięcie negatywnych skutków w środowisku stosuje się odpowiednio art. 187
ust. 2–4 oraz art. 198 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Powyższe oznacza, że w zakresie gospodarki odpadami zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku może zostać ustanowione w:
1) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
2) pozwoleniu na wytwarzanie odpadów,
3) zezwoleniu na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
4) zezwoleniu na zbieranie lub transport odpadów.
Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy o odpadach zagadnienia związane z magazynowaniem odpadami, a więc określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów
następuje miedzy innymi w ww. decyzjach. Wymagania dotyczące magazynowania
odpadów stanowią integralną część ww. decyzji, gdyż sam proces magazynowania
bezpośrednio łączy się z prowadzeniem działań w zakresie odzysku, unieszkodliwia-
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nia, zbierania lub transportu odpadów. Zatem kwestia możliwości ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku ma
swoje umocowanie prawne. Należy zaznaczyć, iż instytucja zabezpieczenia roszczeń
nie odnosi się wyłącznie do samego działania np. odzysku lub unieszkodliwiania, i
organ właściwy powinien wydając decyzję na podstawie posiadanej dokumentacji w
sprawie rozpatrywać możliwość wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków w
środowisku całości prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania odpadami w
danym miejscu, w tym także kwestię magazynowania odpadów.
W przypadku decyzji dotyczących wytwarzania odpadów, odzysku lub unieszkodliwia odpadów, zbierania lub transportu odpadów, ustawa o odpadach wprowadziła fakultatywność ustanawiania zabezpieczenia roszczeń. Obligatoryjne ustanawianie zabezpieczenia roszczeń ustawodawca określił dla składowisk odpadów, zgodnie
z art. 52 ustawy o odpadach już na etapie wydawania pozwolenia na budowę składowiska odpadów, ponieważ jest to instalacja ochrony środowiska, która przez bardzo
długi okres czasu funkcjonuje w środowisku naturalnym i poprzez swoją konstrukcję
i funkcję w sytuacji wystąpienia negatywnych skutków dla środowiska nie może po
prostu zostać niezwłocznie usunięta bez ponoszenia znaczących kosztów – w przeciwieństwie do innych działalności w zakresie gospodarki odpadami.
Ze względu na fakt, iż kwestia ustanawiania zabezpieczenia roszczeń powinna
być rozpatrywana przez organ właściwy ochrony środowiska w sposób indywidualny
w zależności od planowanych działań w gospodarce odpadami, podejście takie ma
swoją kontynuację także w projektowanej nowej ustawie o odpadach. Projekt ustawy
o odpadach jest obecnie procedowany w sejmie w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odpadach (druk 456).
Zgodnie z art. 124 projektu ustawy o odpadach, zabezpieczenie roszczeń z tytułu
wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów, zostało również (jak
dotychczas) określone jako obligatoryjne dla instalacji ochrony środowiska jaką jest
składowisko odpadów.
Natomiast dla pozostałych instalacji, zabezpieczenie roszczeń może zostać ustanowione na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska, który stanowi, że jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem
stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181
ust. 1 pkt 1–4, może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia
negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Regulacja ta dotyczy następujących pozwoleń: pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Ma to
swoje uzasadnienie biorąc pod uwagę stopień stosowania tego rozwiązania, wielkość
instalacji mogącej oddziaływać na środowisko, a także aspekty ekonomiczne prowadzenia działalności w tym przypadku wpływające na konkurencyjność podmiotów.
Ponadto odnosząc się do kwestii pozyskiwania środków finansowych należy zaznaczyć, że Narodowy Fundusz dofinansowuje przedsięwzięcia w ramach programów
priorytetowych zgodnych z „Listą priorytetowych programów Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2012”, która jest co roku weryfikowana
i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Przedsięwzięcia dotyczące usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wspierane są zgodnie z zasadami
programu priorytetowego nr 3.5: Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja
źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko.
Program ten dopuszcza realizację przedsięwzięć w formie wykonania zastępczego,
gdzie prowadzone działania naprawcze wykonywane są zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.). Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć
w formie wykonania zastępczego jest możliwe w formie pożyczki, której oprocento-
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wanie wynosi 0,5% w skali roku. Dodatkowo Beneficjent zostaje zobowiązany do dochodzenia należności od zobowiązanego i przekazania uzyskanych środków na konto
NFOŚiGW. Podkreślenia wymaga także fakt, iż warunkiem uzyskania dofinansowania
w ramach ww. programu jest uzyskanie rekomendacji Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska wskazującej potrzebę realizacji przedsięwzięcia ze względu na zagrożenie
dla zdrowia i środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym.
Powyższe zasady są konsekwencją zapisów Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. mówiących, iż w miejscu podmiotu
wyrządzającego szkodę mogą działać właściwe władze samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej, jednakże koszty przez nie poniesione zostaną zwrócone przez
podmiot zobowiązany. Zasada ta została transponowana do prawa polskiego w art. 9
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.).
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz Woźniak
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Uchwalając nowelizację ustawy o grach hazardowych, parlament dążył
do ukrócenia pewnych patologicznych sytuacji występujących lub mogących
występować w tej gałęzi gospodarki w Polsce. Niestety, jej szerokie stosowanie doprowadziło do kuriozalnych sytuacji. Mam na uwadze przeprowadzanie między innymi przez organizacje sportowe czy społeczne losowania nagród wśród uczestników różnego rodzaju imprez. Organy celne i podatkowe
ścigają zarówno osoby, które organizują tego rodzaju przedsięwzięcia, jak
i osoby obdarowane nagrodami. Zaznaczam, że nie jest to główna działalność podmiotów, które podejmują tego rodzaju czynności.
Przykładem mogą być festyny gminne, podczas których rozlosowywane są nagrody rzeczowe. Jeżeli ich organizatorzy nie dopełnili formalności
związanych z uzyskaniem zgód na organizację loterii, są pociągani do odpowiedzialności. Otrzymuję sygnały, że w takich sytuacjach celnicy lub inspektorzy wszczynają postępowania wobec organizatorów i grożą im nałożeniem
kar. Niestety, podobne postępowanie jest wszczynane wobec uczestników,
a więc osób, które wygrały nagrody w losowaniach. Osoby obdarowane są
obligowane do zwrotu nagrody lub jej równowartości w gotówce.
Pragnę podkreślić, iż nie chodzi o sytuacje związane z organizowaniem
gier hazardowych, a jedynie o dodatkową atrakcję dla uczestników imprez
sportowych czy rozrywkowych w postaci rozlosowywania nagród, nie chodzi o organizację loterii, która stanowiłaby rodzaj działalności hazardowej.
W mojej ocenie tak restrykcyjne podejście do rozwiązań dotyczących w zamierzeniu gier hazardowych jest krzywdzące i nieadekwatne.
Dlatego też kieruję do Pana Ministra pytanie: czy ministerstwo planuje
wprowadzić jakieś dodatkowe regulacje porządkujące opisany stan rzeczy?
Z poważaniem
Ryszard Górecki


Odpowied
Warszawa, 6 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak: BPS/043-17-653/12, przy
którym zostało przesłane oświadczenie złożone przez Senatora RP – Pana Ryszarda
Góreckiego w sprawie pociągania do odpowiedzialności karnej organizatorów oraz
uczestników różnego rodzaju imprez połączonych z losowaniem nagród – uprzejmie
przekazuję odpowiedź Ministra Finansów na przedmiotowe oświadczenie.
Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), urządzanie i prowadzenie działalności
w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach jest dozwolone
wyłącznie na zasadach określonych w ustawie. Ustawa zawiera również definicje poszczególnych gier.
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Jeśli określone przedsięwzięcie spełnia przesłanki do uznania go za grę losową to
wówczas, bez względu na podmiot je urządzający oraz okoliczności z tym związane,
wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia, bądź w przypadku tzw. małych loterii fantowych, dokonanie zgłoszenia urządzania takiej loterii.
Wskazać trzeba, że o kwalifikacji danego przedsięwzięcia jako podlegającego
ustawie o grach hazardowych nie decyduje to, jaki podmiot je organizuje, ale to, czy
odpowiada ono definicji gry w rozumieniu ustawy. Fakt, że określona loteria fantowa lub promocyjna jest urządzana np. przy okazji zawodów sportowych nie zwalnia
z obowiązku uzyskania zezwolenia na jej urządzanie. W tym miejscu należy dodać, że
potencjalni organizatorzy imprez w przypadku wątpliwości co do charakteru organizowanego przedsięwzięcia mogą wystąpić do Ministra Finansów o wydanie stosownej
decyzji rozstrzygającej o charakterze określonej gry (przedsięwzięcia).
Jednocześnie należy wskazać, iż z dniem 14 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779), która uprościła procedury dotyczące urządzania loterii fantowych. W świetle przepisów znowelizowanej ustawy małe loterie
fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której
mowa w art. 70 ustawy o grach hazardowych – tj. 3560,83 zł, mogą być urządzane
przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, po dokonaniu ich zgłoszenia (art. 7 ust. 1a). Tym samym uzyskanie zezwolenia na ich urządzanie nie jest już wymagane.
W celu ułatwienia dokonywania formalności związanych ze zgłaszaniem małych
loterii, Ministerstwo Finansów opracowało również materiał informacyjny pt. „Zasady
urządzania małych loterii fantowych i gry bingo fantowe”, który prezentuje szczegółowo tryb urządzania takich gier i stanowi swoistą pomoc dla podmiotów zainteresowanych ich urządzaniem. Opracowanie zawiera także przykładowe wzory dokumentów,
które należy dołączyć do zgłoszenia.
Opracowanie zostało udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Ministerstwo Finansów/Gry hazardowe.
W związku z poruszoną w oświadczeniu kwestią nakładania przez organy Służby
Celnej kar należy zauważyć, że przedmiotowe oświadczenie dotyczy sytuacji, w której
organizowane są przedsięwzięcia o charakterze loterii fantowej, natomiast wskazuje
na odrębne reżimy odpowiedzialności z tym związanej.
Na podstawie art. 108 §1 Kodeksu karnego skarbowego, karze grzywny do 240
stawek dziennych podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub
loterię audioteksową. Jednocześnie §2 tego przepisu stanowiący, że jeśli nadwyżka
z loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej była
przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, sprawca czynu zabronionego określonego w §1 podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych
– pozwala znacznie złagodzić dolegliwość związaną z nieprzestrzeganiem powszechnie
obowiązującego prawa.
Nie można ponadto wykluczyć sytuacji, w której organ postępowania przygotowawczego uzna, iż w danej sprawie zachodzi niska szkodliwość społeczna czynu i odstąpi wówczas od ścigania wobec braku znamion przestępstwa skarbowego.
Należy podkreślić, że odpowiedzialności karnej podlegają również uczestnicy nielegalnie urządzanych gier losowych (w tym loterii), zakładów wzajemnych lub gier na
automatach, jednakże czyn taki musi być popełniony umyślnie, tj. ze świadomością,
iż dana gra została urządzona wbrew przepisom.
W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 r. prowadzono łącznie 1920 postępowań karnych skarbowych w związku z czynami zabronionymi przeciwko organizacji
gier hazardowych. Spośród nich niewielką część stanowiły sprawy objęte zapytaniem,
tj. z art. 108 Kks były to 93 postępowania (5% ogółu postępowań w sprawach gier
hazardowych), w tym z uprzywilejowanej kwalifikacji przewidzianej w §2 były to 4 postępowania (0,2% ogółu postępowań w sprawach gier hazardowych), z tego w 1 przypadku warunkowo umorzono postępowanie, w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu, w pozostałych 2 przy-
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padkach sprawcy dobrowolnie poddali się odpowiedzialności (grzywny w wysokości
250 zł i 1000 zł).
Z kolei w myśl przepisów ustawy o grach hazardowych urządzający loterię fantową
bez dokonania zgłoszenia podlega karze pieniężnej w wysokości 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry (art. 89 ust. 1 pkt 1), natomiast uczestnik takiej gry podlega
karze w wysokości 100% uzyskanej wygranej (art. 89 ust. 1 pkt 3). Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie
wymierzenia kary pieniężnej w I instancji służą przewidziane przepisami prawa środki
zaskarżenia – tj. prawo wniesienia odwołania od decyzji do organu II instancji, a następnie prawo złożenia skargi do sądu.
Biorąc pod uwagę wskazane powyżej podstawy odpowiedzialności – w praktyce
dochodzeniowej w takich przypadkach nie wszczyna się postępowania przygotowawczego, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zasady proporcjonalności i wprowadzałoby
podwójną karalność danego zachowania.
W tym miejscu trzeba dodać, że Minister Finansów nie jest organem prowadzącym
postępowania w ww. zakresie i nie może ingerować w ich tok.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że funkcjonowanie obowiązujących regulacji
jest monitorowane i podlega szczegółowej analizie, także pod kątem wprowadzenia
ewentualnych dalszych zmian w tym obszarze.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowni Panowie Ministrowie!
W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji przedstawicieli rządu RP
przedstawianych w trakcie prac w Senacie nad podatkiem akcyzowym od
wyrobów węglowych zwracam się z zapytaniem o wprowadzenie zwolnień
również w odniesieniu do gazu ziemnego.
Z deklaracji, które wtedy padły, wynikało, iż planowane jest wprowadzenie zwolnień z opodatkowania również w odniesieniu do gazu ziemnego
wykorzystywanego w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Ponieważ zakreślony przez przepisy UE termin wprowadzenia akcyzy
na gaz zbliża się, prosiłbym o informację, jakie działania podejmuje w tej
sprawie rząd RP i czy Panowie Ministrowie podtrzymują wyrażone wtedy
stanowisko o potrzebie wprowadzenia tego zwolnienia.
Obecnie wprowadzenie zwolnień od akcyzy w odniesieniu do gazu ziemnego zużywanego do produkcji energii elektrycznej, produkcji ciepła i do
łącznego wytwarzania energii i ciepła wydaje się niezwykle potrzebne.
W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Polski i w związku z pracami
nad pozyskaniem gazu ze źródeł niekonwencjonalnych szczególnie istotne
wydaje się wprowadzenie mechanizmów opodatkowania promujących zbudowanie stabilnego popytu na gaz na terenie kraju. Tworzenie nowych źródeł gazu i jego efektywne wykorzystanie pozwoli na szybszy rozwój gospodarczy i zintensyfikuje działalność produkcyjną. Istotną rolę we właściwym
zagospodarowaniu gazu będzie odgrywał również system prawny, w tym
system podatkowy. Co więcej, wprowadzenie preferencji podatkowych na
wykorzystanie gazu, a więc paliwa charakteryzującego się niską emisją
dwutlenku węgla, jest zgodne z ogólnym unijnym kierunkiem promocji rozwiązań ekologicznych i z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami w zakresie ochrony środowiska.
W związku z tym proszę o przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie
prac nad nowelizacją przepisów akcyzowych związanych z wprowadzeniem w życie efektywnego opodatkowania gazu ziemnego. Z góry dziękuję
za przekazane informacje.
Z poważaniem
Stanisław Iwan

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 30.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 7 sierpnia 2012 r. (BPS/043-17-654/12), przy którym przesłane zostało oświadczenie Pana Senatora Stanisława Iwana w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących opodatkowania gazu ziemnego zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi do dnia
20 września 2012 roku.
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Wśród kwestii oraz pytań poruszonych w oświadczeniu znajdują się takie, co do
których najbardziej aktualną wiedzę posiada Minister Finansów. Wobec powyższego
Minister Gospodarki zwrócił się do Ministra Finansów 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 GOSPODARKI
Warszawa, 14.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 7 sierpnia 2012 r. (znak
BPS/043/17/654/12), przy którym przesłano oświadczenie Pana Senatora Stanisława Iwana w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących podatku akcyzowego w części dotyczącej opodatkowania gazu ziemnego oraz w nawiązaniu do pisma Ministra
Finansów – Pana Jana Vincenta Rostowskiego z dnia 4 września 2012 r. (znak:
AG3/0602/32/FLL/12/BMI9-11464/2012), które stanowi odpowiedź na ww. oświadczenie pragnę poinformować, że w Ministerstwie Gospodarki prowadzone są analizy
na temat opodatkowania gazu ziemnego podatkiem akcyzowym oraz wpływu tego podatku na ceny gazu. Prowadzone są także rozmowy z podmiotami działającymi w sektorze gazu ziemnego oraz z podmiotami wykorzystującymi to paliwo w swojej działalności. Jednocześnie jak wynika z ww. pisma Minister Finansów rozważa przyjęcie
całościowego systemu zwolnień od akcyzy dla gazu ziemnego.
Mając na uwadze znaczenie gazu ziemnego dla krajowej gospodarki w szczególności dla sektora chemicznego, rozwijającego się podsektora energetyki zawodowej opartej na gazie ziemnym, a także wzrastającego wykorzystania gazu ziemnego w sektorze
transportu, Minister Gospodarki stoi na stanowisku, że należy wprowadzić rozwiązania, których celem byłoby ograniczenie negatywnego wpływu podatku akcyzowego
na sektor gazu ziemnego oraz wypracowanie takich regulacji, które nie spowodują
nadmiernych obciążeń dla polskiej gospodarki.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Odpowied
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 4 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Iwana złożone na 17. posiedzeniu Senatu, dotyczące obecnej sytuacji w zakresie prac nad nowelizacją przepisów akcyzowych związanych z wprowadzeniem w życie efektywnego opodatkowania
gazu ziemnego, którego treść została przesłana Ministrowi Finansów pismem z dnia
7 sierpnia 2012 r. nr BPS/043-17-655/12, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) gaz ziemny jest wyrobem energetycznym podlegającym opodatkowaniu akcyzą, z tym że zgodnie z art. 163 ust. 2 ww. ustawy w okresie
do dnia 31 października 2013 r. gaz ziemny (mokry) o kodach CN 2711 11 00 oraz
2711 21 00, przeznaczony do celów opałowych jest zwolniony od akcyzy.
W związku z wygaśnięciem powyższego zwolnienia po 31 października 2013 r.
konieczne jest określenie przepisów regulujących szczegółowe zasady opodatkowania
gazu ziemnego, m.in. w zakresie zwolnień od akcyzy. Obecnie przed podjęciem decyzji
odnośnie do rozwiązań systemowych prowadzone są prace analityczne mające na celu
m.in. rozpoznanie zasad obrotu gazem ziemnym, podmiotów uczestniczących w tym
obrocie, uwarunkowań gospodarczych i środowiskowych, a także zidentyfikowania
ewentualnych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania systemu zwolnień od akcyzy, zarówno w celu wyeliminowania możliwości pojawienia się utrudnień proceduralnych dla podmiotów gospodarczych, jak i zagrożeń dla prawidłowego poboru akcyzy.
W tym celu gromadzone są dane statystyczne, a w Ministerstwie Finansów odbywają
się spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń reprezentujących poszczególne branże gospodarki uczestniczące w obrocie gazem ziemnym, którzy prezentują informacje
istotne dla opracowania ostatecznych rozwiązań prawnych.
Odnosząc się do pytania dotyczącego wprowadzenia zwolnienia od akcyzy dla gazu
ziemnego wykorzystywanego w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła
uprzejmie informuję, że możliwość takiego zwolnienia jest w Ministerstwie Finansów
rozważana, oczywiście w zakresie zgodnym z przepisami wspólnotowymi, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w ramach opracowywanego całościowego systemu zwolnień od akcyzy dla gazu ziemnego.
Pragnę ponadto nadmienić, że także w trakcie prac legislacyjnych nad przepisami regulującymi zasady opodatkowania gazu ziemnego wszystkie zainteresowane
podmioty będą mogły zgłosić swoje uwagi do projektów regulacji prawnych w trybie
przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), a uwagi te będą przedmiotem merytorycznej analizy w Ministerstwie Finansów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku z obawami tysięcy chorych ludzi dotyczącymi sprzedaży
kolejnych polskich uzdrowisk zwracam się z prośbą o informację, jakie są
plany w odniesieniu do polskich uzdrowisk, jaki będzie dostęp do uzdrowisk po ich sprzedaży i po jakich cenach, choćby za sam nocleg, biorąc pod
uwagę kieszeń schorowanych ludzi, którzy wydają znaczną część dochodów na leki.
Czy w ogóle zasadna jest sprzedaż ośrodków leczniczych, które – jak
wiadomo – przynoszą zyski?
Potencjalni nabywcy oficjalnie mówią, że liczą na kilkunastoprocentowy
zwrot inwestycji w ciągu trzech lat. Zwrot w dużej mierze zapewniają kontrakty z NFZ, które dają ponad 85% obłożenia. Sprzedaż uzdrowisk w dobie
kryzysu za niską cenę to decyzja nieuzasadniona merytorycznie ani ekonomicznie.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 7 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 roku, znak
DSPA-4813-661-(1)/12, zawierającego prośbę o przedstawienie informacji nt.:
– planów prywatyzacji wobec uzdrowisk,
– dostępności uzdrowisk po sprzedaży
oraz wątpliwości dotyczące zasadności sprzedaży uzdrowisk przynoszących zyski,
proszę o przyjęcie poniższej informacji.
Proces prywatyzacji uzdrowisk objęty jest Planem prywatyzacji na lata 2012–2013,
który został przyjęty przez Radę Ministrów.
Aktualnie funkcjonuje 11 spółek uzdrowiskowych ze 100% udziałem Skarbu
Państwa:
1. Uzdrowisko Szczawno – Jedlina SA w Szczawnie-Zdroju,
2. Uzdrowisko Wysowa SA w Wysowej-Zdroju,
3. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju,
4. Uzdrowisko Rabka SA w Rabce-Zdroju,
5. Uzdrowisko Busko-Zdrój SA w Busku-Zdroju,
6. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA w Ciechocinku,
7. Uzdrowisko Kołobrzeg SA w Kołobrzegu,
8. Uzdrowisko Lądek – Długopole SA w Lądku-Zdroju,
9. Uzdrowisko Rymanów SA w Rymanowie-Zdroju,
10. Uzdrowisko Krynica – Żegiestów SA w Krynicy-Zdroju,
11. Uzdrowisko Świnoujście SA w Świnoujściu.
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Obecnie toczą się postępowania prywatyzacyjne w stosunku do czterech spółek,
prywatyzowanych w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia:
1. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. – planowane zbycie – 89,26% kapitału,
2. Uzdrowisko Rabka SA w Rabce-Zdroju – planowane zbycie – 91,06% kapitału,
3. Uzdrowisko Szczawno Jedlina SA w Szczawnie-Zdroju – 92,15% kapitału,
4. Uzdrowisko Wysowa SA planowane zbycie – 87,36% kapitału.
Stosownie do postanowień art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, Minister Skarbu Państwa rozporządzeniem z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych
w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (Dz. U. z 2008 nr 192, poz. 1186) (dalej: Rozporządzenie) wyłączył z prywatyzacji
7 spółek uzdrowiskowych, tj.:
1. Uzdrowisko Busko-Zdrój SA w Busku-Zdroju,
2. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA w Ciechocinku,
3. Uzdrowisko Kołobrzeg SA w Kołobrzegu,
4. Uzdrowisko Lądek – Długopole SA w Lądku-Zdroju,
5. Uzdrowisko Rymanów SA w Rymanowie-Zdroju,
6. Uzdrowisko Krynica – Żegiestów SA w Krynicy-Zdroju,
7. Uzdrowisko Świnoujście SA.
Aktualnie trwają prace nad zmianą ww. Rozporządzenia, co umożliwi zmiany właścicielskie w spółkach objętych Rozporządzeniem.
Niezależnie od przyjętego w przyszłości kierunku przekształceń własnościowych,
należy podkreślić, iż w dotychczas sprywatyzowanych uzdrowiskach w dalszym ciągu
prowadzona jest podstawowa działalność lecznicza finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych, które
odbywa się w trybie publicznym, Narodowy Fundusz Zdrowia kieruje się jedynie ich
jakością oraz ceną, a nie strukturą własności danego podmiotu.
W ocenie Ministerstwa Skarbu Państwa, na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz systematycznie przeprowadzanych analiz ekonomiczno-finansowych, prywatyzacja spółek uzdrowiskowych jest skutecznym sposobem pozyskania dodatkowego kapitału i zapewnienia stabilnego ich rozwoju z korzyścią nie tylko dla pracowników spółek i mieszkańców gmin uzdrowiskowych, ale również pacjentów, którzy będą
mogli liczyć na wyższy standard oferowanych usług w ramach świadczeń NFZ.
W opinii Ministerstwa Skarbu, pomimo dodatnich wyników finansowych netto,
spółki uzdrowiskowe nie dysponują wystarczającymi środkami na sfinansowanie swoich potrzeb inwestycyjnych, a bez przeznaczenia odpowiednich nakładów w zakresie
sprzętu medycznego oraz modernizacji obiektów, nie będzie możliwe w przyszłości
skuteczne ich funkcjonowanie na rynku usług lecznictwa uzdrowiskowego, a szerzej
na rynku usług medycznych w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Biorąc pod
uwagę zapotrzebowanie na środki inwestycyjne oraz fakt, że Ministerstwo Skarbu
Państwa nie ma możliwości finansowania spółek Skarbu Państwa, jedynym sposobem
uzyskania środków na dalszy rozwój jest pozyskanie inwestora zdolnego do zainwestowania w nowoczesną bazę leczniczą i hotelową.
Z poważaniem
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Zwracam się do Pana Premiera w sprawie mienia obywateli polskich
przejętego w latach 1939–1945 przez III Rzeszę.
Czy struktury kierowanego przez Pana rządu RP dysponują informacjami dotyczącymi zwrotu mienia nieruchomości obywateli II RP, które to mienie
w latach 1939–1945 zostało przejęte przez III Rzeszę?
Jak wyglądał, jeśli chodzi o wartość i geografię, zwrot mienia w czasach
PRL, w jakim odbywał się trybie i na jakiej podstawie prawnej?
Jak wyglądał zwrot mienia w odniesieniu do poszczególnych grup narodowościowych? Jak wyglądała kwestia wypłaty rekompensat za mienie
zabrane przez III Rzeszę w odniesieniu do poszczególnych grup narodowościowych?
Czy obywatele II RP otrzymali rekompensatę w przypadku braku zwrotu
mienia nieruchomości przejętych w latach 1939–1945 przez III Rzeszę?
Jaka instytucja, na jakiej podstawie prawnej, w których latach wypłacała te rekompensaty i jaka była ich wartość?
To oświadczenie składałem już w dniu 10 maja. Ponieważ nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi – odpowiedź była ogólnikowa, brakowało
danych, o które pytałem – składam je powtórnie i oczekuję na merytoryczną
oraz rzeczową odpowiedź.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 12 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na powtórne oświadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Jana Marii Jackowskiego (znak: BPS/043-17-656/12) w sprawie mienia obywateli
polskich przejętego w latach 1939–1945 przez III Rzeszę, Minister Skarbu Państwa
w porozumieniu z resortami Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, wyjaśnia co następuje.
Problem realizacji roszczeń z tytułu mienia – nieruchomości obywateli polskich,
skonfiskowanego w latach 1939–1945 przez III Rzeszę należy rozpatrywać w kontekście szeregu skomplikowanych procesów historycznych i zmian, które miały miejsce
podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. W tym okresie granice Polski uległy
zasadniczym zmianom, nastąpiły masowe przesiedlenia ludności, kraj poniósł ogromne straty wojenne. Ponadto zmienił się ustrój Polski, co skutkowało między innymi
zmianami własnościowymi oraz nacjonalizacją mienia skonfiskowanego uprzednio
przez okupanta w trakcie działań wojennych. W tym zakresie Pan Senator był już
informowany przez Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, w piśmie z dnia 18 czerwca 2012 r.
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Restytucja nieruchomości podlegających nacjonalizacji, do których zalicza się również mienie skonfiskowane w trakcie II wojny światowej przez III Rzeszę, a następnie
przejęte przez władze komunistyczne, jest realizowana w Polsce od czasu przekształceń ustrojowych jakie nastąpiły po 1989 roku.
Należy jednakże podkreślić, iż bezpośrednią podstawę dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych w obecnym stanie prawnym stanowi fakt przejęcia nieruchomości przez Państwo w ramach nacjonalizacji przeprowadzonej w latach 1944–1962,
a nie konfiskata w trakcie działań wojennych. Przedmiotem postępowań reprywatyzacyjnych prowadzonych przez właściwe organy jest każdorazowo analiza oraz ocena
zgodności przejęcia nieruchomości z przepisami aktów nacjonalizacyjnych. W ramach
prowadzonych postępowań nie następuje rozróżnienie na nieruchomości znacjonalizowane bezpośrednio od właścicieli oraz mienie skonfiskowane przez III Rzeszę, a następnie znacjonalizowane. Z powyższych względów nie jest możliwe przedstawienie
informacji, o które wnosi Pan Senator, w zakresie nieruchomości skonfiskowanych
przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939–1945, gdyż dane takie nie istnieją.
Jednocześnie nawiązując do odpowiedzi udzielonej Panu Senatorowi na oświadczenie z dnia 10 maja 2012 r. należy raz jeszcze zaznaczyć, iż mienie obywateli polskich
skonfiskowane przez okupanta w czasie II wojny światowej objęte było działaniem
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. Zgodnie z art. 2 ww. dekretu wszelkie akty
prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego dotyczące
przenoszenia, obciążania, ścieśnienia lub ograniczenia pod jakąkolwiek inną nazwą
prawa własności: Skarbu Państwa, związków komunalnych, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych i prawnych,
na rzecz obcych państw, obcych obywateli lub obcych osób prawnych, są nieważne
i niebyłe.
Niezależnie od powyższego rozpatrując problem realizacji roszczeń z tytułu konfiskaty mienia obywateli polskich przez okupanta hitlerowskiego w trakcie II wojny
światowej, w kontekście międzynarodowym, należy rozróżnić kwestie reparacji wojennych jako zobowiązań między państwami i kwestie odszkodowań wynikających z indywidualnych roszczeń obywateli. Zgodnie z Układem Poczdamskim z dnia 2 sierpnia
1945 roku polskie roszczenia reparacyjne miały być zaspokojone przez ZSRR z przypadającej mu masy reparacyjnej znajdującej się na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej oraz na terytorium Bułgarii, Finlandii, Węgier, Rumunii i wschodniej Austrii.
Następnie 16 sierpnia 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i rząd ZSRR
zawarły Umowę w sprawie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację niemiecką, zgodnie z którą wysokość udziału Polski w masie reparacyjnej ZSRR miała
wynosić 15% należnych świadczeń. W dniu 22 sierpnia 1953 roku ZSRR i NRD zawarły umowę dotyczącą całkowitego zaprzestania pobierania reparacji niemieckich ze
skutkiem od dnia 1 stycznia 1954 roku, a następnie w dniu 23 sierpnia 1953 roku
Rząd PRL wydał oświadczenie o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 roku spłaty
odszkodowań na rzecz Polski.
Rozliczenia Polski i ZSRR dotyczące reparacji zamknięto podpisaniem w dniu 4 lipca 1957 roku Protokołu Końcowego o dostawach towarów dokonanych dla PRL na
rachunek jej udziału w reparacjach z Niemiec. Wysokość dostaw otrzymanych przez
Polskę określono w Protokole na 228,3 mln dolarów według cen z 1938 roku. Dostarczona Polsce masa reparacyjna obejmowała majątek kolejowy, statki, urządzenia
i maszyny pochodzące z demontażu zakładów przemysłowych w zachodnich strefach
okupacyjnych oraz dostawy towarów pochodzących z bieżącej produkcji w radzieckiej
strefie okupacyjnej.
Brak jest na chwilę obecną jakichkolwiek informacji na temat ewentualnego skierowania majątku otrzymanego w latach 1945–1953 w ramach reparacji, na zadośćuczynienie indywidualnym roszczeniom polskich obywateli, którzy utracili mienie
w wyniku działań III Rzeszy. Organem, który miał się zajmować ustaleniem i oszacowaniem szkód wojennych, działaniami zmierzającymi do uzyskania odszkodowań
od Niemiec oraz rewindykacją polskiego mienia był powołany dekretem PKWN z dnia
27 września 1944 roku Resort Odszkodowań Wojennych, przekształcony 6 stycznia
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1945 roku w Biuro Odszkodowań Wojennych (BOW). Zgodnie ze Statutem Biura Odszkodowań Wojennych instytucja ta miała między innymi, w porozumieniu z zainteresowanymi ministerstwami opracować formy pomocy dla ciężko poszkodowanych
obywateli. Do zadań Wydziału Planowania i Odszkodowań BOW miało należeć między
innymi kierowanie akcją odszkodowań indywidualnych i weryfikacja indywidualnych
wniosków odszkodowawczych. W praktyce działalność tej instytucji ograniczyła się
do działań związanych z szacowaniem strat i przyjmowaniem indywidualnych wniosków odszkodowawczych. Wkrótce zaś (z dniem 1 kwietnia 1947 roku) BOW zostało
rozwiązane.
Kluczową kwestią przy rozważaniu problemu reparacji i odszkodowań jest prawna
ocena deklaracji Rządu PRL z 1953 roku o zrzeczeniu się reparacji wojennych.
Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż na podstawie umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w dniu 16 października 1991 roku powołana została Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”,
w celu rozdysponowania pomocy humanitarnej z wkładu finansowego w wysokości
500 mln DM wniesionego przez stronę niemiecką w latach 1992–1993. W porozumieniu międzyrządowym nie określono precyzyjnie kategorii osób poszkodowanych,
uprawnionych do występowania o pomoc finansową, stwierdzając jedynie, że środki Fundacji przeznaczone zostaną wyłącznie dla szczególnie poszkodowanych ofiar
prześladowania nazistowskiego, a Fundacja określi niezbędne przesłanki wypłaty
świadczeń, to znaczy kryteria, których spełnienie uprawniać będzie do występowania o pomoc humanitarną.
Ze względu na ograniczone środki otrzymane z RFN oraz skromne możliwości własne Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, nie było możliwe objęcie niemiecką pomocą humanitarną wszystkich ofiar nazizmu. Pomoc kierowana była natomiast do byłych więźniów obozów koncentracyjnych, gett, hitlerowskich więzień, tzw. Polenlagrów,
dzieci pozbawionych opieki rodziców w wyniku nazistowskich prześladowań, dzieci
germanizowanych oraz do byłych robotników przymusowych deportowanych na teren
III Rzeszy i dzieci do lat 16 zmuszanych do pracy w rejonie miejsca zamieszkania.
W kontekście roszczeń obywateli polskich, poszkodowanych przez nazizm należy
zaznaczyć, że we wspomnianym porozumieniu międzyrządowym z dnia 16 października 1991 r. Rząd Polski zadeklarował, że nie będzie dochodził dalszych roszczeń
obywateli polskich, które mogłyby wynikać w związku z prześladowaniem nazistowskim. Jednocześnie stwierdzono, że Oba Rządy są zgodne co do tego, że nie powinno
to oznaczać ograniczenia praw obywateli obu Państw.
Pragnę również wyjaśnić, że od 1998 roku toczyły się wielostronne międzynarodowe negocjacje, również z udziałem Polski, zakończone podpisaniem w Berlinie w dniu
17 lipca 2000 r. „Wspólnego Oświadczenia” oraz uchwaleniem przez niemiecki Bundestag Ustawy o powołaniu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Na
tej podstawie od 2001 roku wypłacane były świadczenia dla byłych robotników przymusowych i niewolniczych III Rzeszy oraz niektórych innych ofiar nazizmu z całego
świata. Organizacją partnerską Fundacji Federalnej właściwą do rozdysponowania
świadczeń dla zamieszkałych w Polsce byłych robotników przymusowych i niewolniczych oraz osób, które doznały ciężkich szkód była Fundacja Polsko-Niemieckie
Pojednanie.
Zgodnie z Raportem Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” z 2007 roku
liczba beneficjentów świadczeń z tytułu szkód majątkowych zamieszkałych w Polsce wynosiła 7 314, zaś łączna kwota świadczeń wypłaconych na ich rzecz wyniosła
43,2 mln Euro.
Stosownie do zapisów niemieckiej Ustawy o powołaniu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” z dniem 31 grudnia 2006 roku ostatecznie zakończono wypłaty świadczeń ze środków niemieckiej Fundacji.
Wspomnieć należy ponadto, że zgodnie z niemiecką Ustawą przeznaczono również
200 mln DM na wyrównanie niezapłaconych lub odebranych i niezwróconych w inny
sposób polis ubezpieczeniowych niemieckich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych
z lat 1933–1945. Dodatkowo na świadczenia humanitarne z tego tytułu przeznaczono
350 mln DM. Organizacją właściwą do wypłaty świadczeń z tego tytułu była Mię-
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dzynarodowa Komisja do spraw Roszczeń Ubezpieczeniowych Okresu Holocaustu
(ICHEIC). Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie nie dysponuje jednak informacjami jaką część beneficjentów tych wypłat stanowią byli czy obecni obywatele polscy.
Odnośnie do strat poniesionych w trakcie II wojny światowej z tytułu skonfiskowanego przez okupanta mienia z zakresu kultury i sztuki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyrażonym stanowisku dotyczącym oświadczenia Pana Senatora
wskazał, iż nie dysponuje danymi statystycznymi w powyższym zakresie. Jednocześnie resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował, że w latach 1945–1951
działało Biuro Rewindykacji i Odszkodowań zajmujące się między innymi zbieraniem
materiałów dotyczących strat w dziedzinie kultury i sztuki oraz rewindykacją przedmiotów zrabowanych przez okupanta, jednakże akta dotyczące działalności ww. podmiotu znajdują w zasobach Archiwum Akt Nowych.
Działania dotyczące dokumentowania oraz restytucji polskich strat wojennych
w dziedzinie kultury wznowiono w 1991 r. Obecnie są one prowadzone przez Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z poważaniem
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Jednym z deklarowanych kierunków działań MEN w sprawie zwiększenia możliwości nauczania języka ojczystego dzieci polskich przebywających
za granicą jest wsparcie dla oświaty polskojęzycznej należącej do systemów
edukacyjnych innych krajów, a także realizacja celów strategicznych polityki polonijnej m.in. poprzez negocjowanie międzyrządowych porozumień służących zapewnieniu warunków do nauczania języka polskiego i w języku
polskim.
Instrumentem umożliwiającym rozszerzanie znajomości języka polskiego i jego nauczania wśród najmłodszego pokolenia emigracji i Polonii
jest przyjęta 25 lipca 1977 r. przez Radę Wspólnot Europejskich dyrektywa 77/486/EWG w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących,
nadal obowiązująca i nadal uważana za podstawowe narzędzie działań
wspólnotowych w obszarze edukacji. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa
członkowskie m.in. do zastosowania odpowiednich środków mających na
celu wspieranie nauczania języka ojczystego oraz szerzenie wiedzy o kulturze państwa pochodzenia.
Znaczenie nauki języka ojczystego dzieci imigrantów podkreśla Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Stosunek do języka ojczystego
dzieci imigrantów w społeczeństwach goszczących jest wyznacznikiem ich
godności i tożsamości.
W związku z powyższym proszę panią minister o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie działania na rzecz wprowadzenia nauki języka polskiego i kultury narodowej do szkół miejscowych w krajach, gdzie koncentracja Polaków
jest duża, podejmuje MEN, biorąc pod uwagę zobowiązania państw członkowskich wynikające z unijnej dyrektywy? Jakie są rezultaty tych działań?
2. Czy w rozmowach dwustronnych z ministrami edukacji krajów unijnych pojawia się kwestia dotycząca podjęcia działań na rzecz wprowadzenia języka polskiego jako przedmiotu na równi z innymi unijnymi językami,
takimi np. jak hiszpański czy francuski?
3. Jaką strategię działań edukacyjnych przygotowuje MEN po zakończeniu „Programu rozwoju oświaty polskiej poza granicami i oświaty polonijnej
na lata 2009–2011”?
4. Czy został opracowany raport z realizacji wspomnianego programu?
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
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Odpowiedź
Warszawa, 24 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie pana Stanisława Karczewskiego, senatora Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. (sygnatura: BPS/043-17-657/12) dotyczące działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zwiększania możliwości
nauczania języka ojczystego dzieci polskich przebywających za granicą uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z dyrektywą Rady UE z 25 lipca 1977 r. w sprawie kształcenia dzieci
pracowników migrujących (Rada Wspólnot Europejskich, 1977) państwa członkowskie UE zobowiązane są zapewnić dzieciom pracowników migrujących dostęp do bezpłatnej edukacji, a zwłaszcza nauczania języka urzędowego (lub jednego z języków
urzędowych) państwa przyjmującego (art. 2), a także podjąć odpowiednie działania na
rzecz wspierania nauczania języka ojczystego oraz propagowania dostępu do wiedzy
o kulturze kraju pochodzenia.
Zagadnienie to porusza również dodatkowy zapis w art. 19 (1996) Europejskiej
Karty Społecznej (1961), zgodnie z którym sygnatariusze Karty zobowiązali się:
11. popierać i ułatwiać nauczanie pracowników migrujących i członków ich rodzin języka państwa przyjmującego lub, jeżeli jest kilka takich języków, jednego z nich;
12. popierać i ułatwiać, w możliwym zakresie, nauczanie dzieci pracownika migrującego języka ojczystego tego pracownika.
W świetle powyższego, priorytetem dla państwa przyjmującego powinno być
kształcenie w zakresie języka urzędowego danego państwa, a nauczanie języka ojczystego powinno odbywać się „w możliwym zakresie”. Również Zalecenie Rady Europy
nr 1740 (Rada Europy, 2006c) dotyczące pozycji języka ojczystego w edukacji szkolnej
stwierdza, że:
4. Uznaje się za pożądane zachęcanie, w największym możliwym zakresie, młodych Europejczyków do uczenia się swoich języków ojczystych, jeśli nie mają
one statusu języków urzędowych w kraju zamieszkania.
5. Jednocześnie każdy młody Europejczyk ma obowiązek uczenia się języka urzędowego kraju, którego jest obywatelem.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach kontaktów z partnerami zagranicznymi podejmuje tematykę realizacji zapisów dyrektywy Rady UE z 25 lipca 1977 r.
w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących. Kwestia ta była poruszana
m.in. podczas rozmów z przedstawicielami władz oświatowych Danii, Irlandii, Wielkiej
Brytanii i Włoch. Należy jednakże zauważyć, że zapisy ww. dyrektywy pozwalają państwom członkowskim UE na podejmowanie działań „zgodnie ich sytuacją krajową oraz
systemem prawnym”. Powoduje to, że zapisy nie zawsze są realizowane.
Zapisy o wspieraniu działań na rzecz popularyzacji języka polskiego w Hiszpanii
znalazły się w Deklaracji w sprawie współpracy na rzecz rozwoju nauczania języka
polskiego w Hiszpanii i języka hiszpańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej
przez Ministra Edukacji Narodowej RP oraz Sekretarza Stanu ds. Edukacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Hiszpanii 11 października 2011 r. Ponadto,
deklaracja zawiera zapis o poparciu przez Strony dla tworzenia i rozwoju oddziałów
dwujęzycznych z językiem polskim w szkołach hiszpańskiego systemu oświaty. Zapisy o wspieraniu przez strony nauczania języka polskiego w danym systemie edukacji zawierają protokoły z posiedzenia Polsko-Walońskiej Komisji Mieszanej na lata
2011–2013 oraz Polsko-Hiszpańskiej Komisji Mieszanej na lata 2011–2014. Ww. zapisy zawierają również projekty protokołów z posiedzeń dwóch kolejnych Komisji
Mieszanych (Polsko-Brytyjskiej i Polsko-Włoskiej), nad którymi obecnie trwają prace.
MSZ jest koordynatorem prac nad protokołami. W przypadku prac nad protokołem
z posiedzenia Polsko-Walońskiej Komisji Mieszanej koordynatorem jest MSW.

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

185

W dniu 8 lutego 2011 r. odbyło się konstytuujące posiedzenie Grupy roboczej ds. nauki języka ojczystego/mniejszości narodowej, przy tzw. Okrągłym stole, inicjatywy rządów Polski i Niemiec. Grupa stanowiła pierwszą w historii stosunków polsko-niemieckich
wspólną platformę współpracy przedstawicieli struktur rządowych naszych krajów oraz
organizacji Polonii i mniejszości niemieckiej w Polsce. Forum to pozwoliło na wymianę
doświadczeń, skatalogowanie status quo oraz określenie zadań i wyzwań na przyszłość.
Jednym z kluczowych osiągnięć Grupy było wypracowanie założeń do strategii nauczania
języka polskiego jako ojczystego w niemieckim publicznym i pozapublicznym systemie
oświaty, które to będą mogły być wykorzystane przez stronę niemiecką w procesie tworzenia strategii. W czerwcu br. strona niemiecka przy Komitecie ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej utworzyła
Grupę Roboczą ds. strategii nauczania języka polskiego, która podjęła prace w tym zakresie. Komitet zapewnia monitoring postępu prac nad wypracowaniem strategii oraz –
w okresie późniejszym – jej implementację w poszczególnych krajach związkowych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572, z późn. zm.) podejmuje
działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą polegające na:
1. kierowaniu nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicę,
2. organizowaniu kursów metodycznych dla nauczycieli polonijnych,
3. wyposażaniu szkół i ośrodków nauczania języka polskiego w podręczniki i pomoce dydaktyczne,
4. organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci pochodzenia polskiego.
Program rozwoju oświaty polskiej za granicą i oświaty polonijnej pozwolił na diagnozę sytuacji oświaty polskiej poza granicami kraju, zaś jego upublicznienie podjęcie
niezbędnych działań oraz nawiązanie bliskiej współpracy z przedstawicielami organizacji i szkół polonijnych (powołanie Rady Oświaty Polonijnej jako organu doradczego
Ministra Edukacji Narodowej). Działania te były początkiem wprowadzania zmian,
które – zdaniem MEN – musiały zostać poprzedzone szeroką dyskusją zarówno ze środowiskiem szkół polonijnych, jak i szkół, których organem prowadzącym jest Minister
Edukacji Narodowej. Celem jaki wyznaczył sobie resort nie było późniejsze opracowanie raportu, lecz próba podjęcia konkretnych działań.
W chwili obecnej trwają w Ministerstwie prace mające na celu określenie – we
współpracy z polonijnym środowiskiem oświatowym oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP – popartego doświadczeniami lat ubiegłych, nowego modelu wsparcia
oświaty polskiej poza granicami kraju.
Należy podkreślić, że intencją Ministerstwa Edukacji jest stworzenie takiego systemu wsparcia szkolnictwa polskiego poza krajem, który dostrzegając i doceniając wieloletni dorobek szkół, szczególnie uwarunkowania prowadzonej działalności, jak i odrębność i niezależność poszczególnych organizacji, pozwala na efektywne i optymalne
wykorzystanie publicznych funduszy. W tym celu opracowano założenia kompleksowego systemu wspierania oświaty polskiej za granicą zakładające takie kryteria jak:
1. sprawiedliwość – środki bardziej sprawiedliwie przekazywane do tych podmiotów, które docierają do jak największej liczby uczących się,
2. solidarność – należy dzielić się odpowiedzialnością i wysiłkiem finansowym
(władze polskie, organizacje polonijne, rodzice),
3. subsydiarność – wsparcie przekazywane bezpośrednio szkołom i nauczycielom,
4. dostępność – jak największa dostępność uczniów do nauki języka polskiego, jak
największa dostępność nauczycieli do form wsparcia ich pracy,
5. deregulacja – jak najmniej regulacji prawnych, które mogłyby ograniczać swobodę działania szkolnictwa polskiego za granicą,
6. decentralizacja – szanujemy różnorodność, różne podmioty mogą wykonywać
zadania związane z nauczaniem języka polskiego za granicą.
Założenia te stanowią podstawę do wytyczenia następujących kierunków działań
Ministerstwa Edukacji Narodowej w stosunku do oświaty polskiej za granicą:
1. zwiększenie powszechności nauczania języka polskiego za granicą,
2. ciążenie do wyrównania szans edukacyjnych uczniów polskich za granicą poprzez zapewnienie równego dostępu do oferowanych form wsparcia,
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3. wspieranie edukacji uzupełniającej – uczeń uczęszczający do szkoły w lokalnym
systemie oświaty uzupełnia wiedzę o Polsce i podtrzymuje znajomość języka
polskiego,
4. podnoszenie jakości nauczania, w tym wsparcie nowych form edukacji poprzez
tworzenie portali zawierające materiały edukacyjne oraz narzędzie dydaktyczne
dla nauczycieli,
5. zwiększanie kompatybilności nauczania w kraju i za granicą celem ułatwienia
migracji i powrotów edukacyjnych,
6. opracowanie programów informacyjno-promocyjne dla rodziców zachęcających
do nauki języka polskiego ich dzieci.
Z poważaniem
w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Mirosław Sielatycki
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Rok 2013 będzie dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kolejnym rokiem drastycznego spadku poziomu finansowania w ramach planu
finansowego na świadczenia opieki zdrowotnej. Środki finansowe w wysokości 8 829 939 tys. zł nie zabezpieczą finansowania poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych.
Kwota przyznana MOW NFZ w projekcie planu finansowego na rok
przyszły stanowi 99,77% nakładów na świadczenia zdrowotne przeznaczonych na rok bieżący. Spowoduje to zmniejszenie środków na finansowanie
świadczeń na Mazowszu w 2013 r. o kwotę 201.229,00 tys. zł. Kwota ujęta w projekcie planu finansowego na 2013 r. będzie o 817.638,00 tys. zł
niższa od rzeczywistych potrzeb oddziału. Jest to wynikiem obowiązującego niekorzystnego algorytmu, który ma wpływ na finansowanie świadczeń
zdrowotnych na Mazowszu. W wyniku zastosowania wspomnianej metody
w 2013 r. Mazowsze otrzyma środki finansowe mniejsze o 2,23% od ujętych
w planie obowiązującym w roku bieżącym oraz o 8,48% mniejsze niż rzeczywiste potrzeby.
W roku 2012 deficyt został częściowo pokryty dzięki uruchomieniu funduszu zapasowego w kwocie 537.706,00 zł. Kolejny rok, pomimo wystąpień
o pilne wprowadzenie zmiany zasad podziału środków pomiędzy oddziały
wojewódzkie przez podmioty tworzące, nie przyniósł żadnych systemowych
rozwiązań.
Sytuacja spowodowana przez wprowadzone ustawowo rozwiązanie,
w którym część oddziałów wojewódzkich dysponuje środkami finansowymi
na pokrycie nadwykonań z lat poprzednich, gdy tymczasem na Mazowszu
nie będzie możliwości sfinansowania potrzeb bieżących, jest dyskryminująca dla ubezpieczonych mieszkańców naszego województwa, a jej następstwem jest pogarszająca się sytuacja finansowa mazowieckich publicznych
podmiotów leczniczych.
Prowadzone od wielu lat dzięki wielomilionowym nakładom finansowym
samorządów procesy restrukturyzacji i modernizacji SP ZOZ służące poprawie infrastruktury, doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną,
jak również wszystkie działania zmierzające do zbilansowania ekonomicznego podmiotów leczniczych mogą zostać zniweczone przez brak środków
finansowych na pokrycie kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
realizowanych przez te podmioty.
Ponadto wprowadzone zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej obowiązki podmiotu tworzącego w stosunku do podmiotów leczniczych wykazujących ujemny wynik finansowy mogą stać się
niemożliwe do realizacji wobec krytycznej sytuacji finansowej wielu samorządów.
W związku z tym proszę Pana Ministra o podjęcie działań legislacyjnych,
które doprowadzą do zmiany niekorzystnego dla Mazowsza algorytmu podziału środków finansowych NFZ.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
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Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.09.04
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Stanisława Karczewskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia
2012 r. w sprawie „zmiany algorytmu podziału środków finansowych NFZ”, przesłanym przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 7 sierpnia 2012 r.,
(znak: BPS/043-17-658/12) uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
W roku 2012 Minister Zdrowia kilkakrotnie przedstawiał swoje stanowisko odnośnie do kwestii algorytmu podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ, w tym dwukrotnie pisma w tej sprawie były kierowane
do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kopie tych pism przekazuję w załączeniu.
Pragnę ponadto dodatkowo wyjaśnić kwestię wysokości środków zaplanowanych
dla Mazowieckiego OW NFZ na 2012 i 2013 r.
W pierwotnym planie finansowym Mazowieckiego OW NFZ na 2013 r. zaplanowano
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej środki w wysokości 8.788.251 tys. zł.
Natomiast w pierwotnym planie finansowym Mazowieckiego OW NFZ na 2012 r. zaplanowano na ten cel 8.493.462 tys. zł. Oznacza to, że porównując plany porównywalne na 2012 i 2013 r. mamy wzrost środków o 294.789 tys. zł, tj. o 3,47%. Podobny sposób porównywania wysokości środków obowiązuje w przypadku stosowania
art. 118 ust. 4 ustawy 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.). Podnoszony w ostatnim czasie zarzut zmniejszenia środków finansowych na
2013 r. wynika z faktu porównywania pierwotnego planu finansowego na 2013 r.
z obowiązującym obecnie planem finansowym na 2012 r. Natomiast obowiązujący
obecnie plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na 2012 r. różni się
od pierwotnego planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ na 2012 r., gdyż doszło
do zmiany tego planu w związku z przekazaniem przez Prezesa NFZ, poza algorytmem, środków odpowiadających funduszowi zapasowemu NFZ w wysokości ponad
0,5 mld zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie można zupełnie wykluczyć możliwości zwiększenia środków Mazowieckiego OW NFZ w trakcie obowiązywania planu
finansowego na 2013 r.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej ewentualnych działań legislacyjnych w celu
opracowania nowych zasad podziału środków finansowych pochodzących ze składki
zdrowotnej na poszczególne województwa, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje obecnie zmian w tym zakresie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Załącznik 1
Pismo MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.03.06
Pan
Adam Struzik
Marszałek Województwa
Mazowieckiego
W związku z pismem Pana Marszałka, z dnia 10 lutego 2012 r. (znak: ZD-I.0451.
1.1.2012.HA), w sprawie „podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia”, adresowanym do Prezesa Rady Ministrów, a następnie przesłanym do Ministerstwa Zdrowia
przy piśmie Pana Rafała Siemianowskiego, Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Prezesa
Rady Ministrów, z dnia 13 lutego 2012 r. (znak: SDT-222-4(13)/l 2/JP), uprzejmie
proszę o przyjęcie następujących informacji.
Odnosząc się do zasad podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne
oddziały wojewódzkie NFZ uprzejmie informuję, że w związku z tym, iż zasady podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ wprowadzone na jesieni 2007 r.
i obowiązujące do końca 2009 r. były kwestionowane przez wiele podmiotów jako
powodujące dysproporcje w możliwościach finansowych poszczególnych oddziałów
wojewódzkich NFZ, Sejm RP poprzedniej kadencji przyjął ustawę z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1374), zawierającą rozwiązania dotyczące
zmiany zasad podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany te zaczęły obowiązywać, zaczynając od planu finansowego
NFZ na 2010 r. i miały na celu, aby podział środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparty był przede wszystkim na kryteriach związanych z liczbą ubezpieczonych zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu
oraz ryzykach zdrowotnych przypisanych poszczególnym grupom ubezpieczonych
w odniesieniu do wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej. Zrezygnowano tym
samym z dodatkowej korekty podziału środków wskaźnikiem wynikającym ze zróżnicowania kosztu jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych
województwach.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że zasady oraz wynik podziału środków pomiędzy
oddziały wojewódzkie NFZ (OW NFZ) nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od polityki cenowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia jako instytucja scentralizowana prowadzi działania
skierowane na ujednolicanie cen produktów dotyczących usług zdrowotnych w odniesieniu do świadczeniodawców z całego kraju. Kieruje się przy tym założeniem, że
koszt wytworzenia tych usług zdrowotnych we wszystkich województwach jest zbliżony. Przykładem może być chociażby cena jednostki rozliczeniowej w szpitalnictwie.
Takie działania NFZ w powiązaniu z dotychczas obowiązującymi zasadami podziału środków zakładającymi zróżnicowanie kosztu jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej w różnych województwach prowadziły do sytuacji, kiedy występowała
nadwyżka środków finansowych w niektórych OW NFZ (np. Mazowiecki OW NFZ)
i niedoboru środków w innych OW NFZ (np. Podkarpacki OW NFZ). Dla przykładu
należy podać wyniki finansowe Mazowieckiego i Podkarpackiego OW NFZ w tamtym
okresie. Porównując wykonanie planu finansowego NFZ w latach 2008–2009 można
zauważyć, że Mazowiecki OW NFZ w ww. okresie osiągnął wynik finansowy dodatni
odpowiednio 482,641,43 tys. zł i 183.187,37 tys. zł, natomiast Podkarpacki OW NFZ
– ujemny, odpowiednio – 104.755,22 tys. zł i – 170.348,46 tys. zł.
Obecnie obowiązujące zasady podziału środków pomiędzy OW NFZ są uregulowane w art. 118 ust. 3–4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie
art. 119 ww. ustawy.
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Zgodnie z ww. art. 118 ust. 3 planowane środki na pokrycie kosztów finansowania
przez poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych dzieli się pomiędzy te oddziały wojewódzkie
Funduszu uwzględniając:
– liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
– wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
– ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej
grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.
Istotny wpływ na ww. podział środków ma również ww. art. 118 ust. 4, zgodnie
z którym planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych
w pierwotnym planie finansowym NFZ. Przepis ten ma na celu stabilizację finansowania świadczeń w poszczególnych województwach, w związku z czym środki finansowe
w żadnym oddziale wojewódzkim NFZ z roku na rok (porównując pierwotne plany
finansowe) nie mogą spadać, co zapewnia w konsekwencji stabilność w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.
Ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495), jak wynika z nazwy,
reguluje szczegółowe zasady podziału środków.
W odniesieniu do zarzutu Pana Marszałka o naruszeniu ww. przepisu art. 118
ust. 4 ustawy, w zakresie dotyczącym planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ na
rok 2012, pragnę poinformować, że nie jest to zgodne z rzeczywistością. Wysokość
środków w pierwotnym planie finansowym Mazowieckiego OW NFZ na rok 2012 wyniosła 8.493.462 tys. zł, co w porównaniu do pierwotnego planu finansowego Mazowieckiego OW NFZ na rok 2011, w którym zaplanowano 8.356.065 tys. zł, oznacza
wzrost o ok. 137,4 mln zł, czyli o 1,64%.
Odnosząc się do kwestii podniesionej przez Pana Marszałka dotyczącej niskiej dynamiki przyrostu środków w Mazowieckim OW NFZ, pragnę poinformować, że wynika
ona z faktu dostosowania poziomu środków będących w dyspozycji poszczególnych
OW NFZ do nowych zasad podziału środków, co zajmuje zwykle kilka lat. Wraz z upływem tego czasu zróżnicowanie dynamik zmian wysokości środków planowanych dla
poszczególnych OW NFZ będzie się zmniejszało.
Należy jednocześnie poinformować, że pomimo dokonanych zmian ustawowych,
mając na uwadze obecną politykę cenową NFZ, środki finansowe będące w dyspozycji
Mazowieckiego OW NFZ są nadal stosunkowe większe w porównaniu do pozostałych
oddziałów wojewódzkich Funduszu. W zestawieniu dot. wysokości środków przypadających na 1 ubezpieczonego skorygowanego (liczba ubezpieczonych w poszczególnych
OW NFZ skorygowana wskaźnikami odzwierciedlającymi strukturę demograficzną
oraz wskaźnikami ryzyk zdrowotnych, odpowiednio do ww. rozporządzenia Ministra
Zdrowia) wartość wyliczona dla Mazowieckiego OW NFZ jest najwyższa i jest wyższa od wartości średniej dla wszystkich OW NFZ odpowiednio o: w 2010 r. – 12,6%,
2011 r. – 11,3%, 2012 r. – 5,8%1.
Odnosząc się do kwestii świadczeniodawców o znaczeniu strategicznym dla opieki
zdrowotnej w całej Polsce, działających na terenie Mazowsza i udzielających świadczeń
opieki zdrowotnej pacjentom z innych województw, pragnę poinformować, że w obecnym stanie prawnym koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych migrujących (zarejestrowanych w jednym OW NFZ, natomiast otrzymujących świadczenia
opieki zdrowotnej na terenie innego OW NFZ) są pokrywane ze środków finansowych
tych oddziałów wojewódzkich NFZ, w których ci ubezpieczeni są zarejestrowani. Na
1

dla lat 2010–2011 wskaźniki wyliczono przy uwzględnieniu środków z ostatecznego planu
finansowego OW NFZ za dany rok, natomiast dla roku 2012 – obecnie obowiązującego planu
finansowego.
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przykład, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ubezpieczonemu zarejestrowanemu w Lubelskim OW NFZ przez świadczeniodawcę działającego na terenie
Warszawy i mającego umowę z Mazowieckim OW NFZ są pokrywane z planu finansowego Lubelskiego OW NFZ. W tym celu dyrektor Lubelskiego OW upoważnia dyrektora Mazowieckiego OW do zawarcia w jego imieniu, do określonej kwoty, umowy ze
świadczeniodawcami działającymi na terenie Mazowsza w celu udzielania świadczeń
ubezpieczonym z Lubelszczyzny.
Bilans rozliczeń Mazowieckiego OW z tego tytułu przedstawia się następująco.
Na podstawie informacji Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej upoważnień
do zawierania lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach
2010–2012, Mazowiecki OW NFZ otrzymał od dyrektorów pozostałych OW NFZ upoważnienia do zawierania lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dodatkowych środków z rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie migracji ubezpieczonych na kwoty odpowiednio ok.: 702,6 mln zł,
738,2 mln zł i 809,9 mln zł, które zostały przeznaczone na kontraktowanie świadczeń
opieki zdrowotnej na terenie Mazowieckiego OW NFZ. Natomiast Mazowiecki OW NFZ
udzielił pozostałym OW NFZ upoważnień do zaciągania zobowiązań w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w tym okresie odpowiednio ok.: 207,4 mln zł,
310,2 mln zł, 340,7 mln zł.
W związku z tym można obliczyć, że świadczeniodawcom działającym na terenie
Mazowsza zarezerwowano w ww. okresie dodatkowe środki finansowe znajdujące się
w planach finansowych innych oddziałów wojewódzkich NFZ w wysokości ponad odpowiednio: 495 mln zł, 428 mln zł i 469 mln zł.
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

Załącznik 2
Pismo MINISTRA ZDROWIA
Warszawa,
Pan
Adam Struzik
Marszałek
Województwa Mazowieckiego
W związku z pismami Pana Marszałka z dnia 21 maja 2012 r., znak: ZD-I.9020.
1.2012.AŚ oraz znak: ZD-I.9020.2.2012.AŚ, dotyczącymi zasad podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ i ich wpływu na możliwości finansowe Mazowieckiego OW NFZ, uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska.
Odnosząc się do sprawy świadczeń kosztochłonnych w kontekście pisma Prezesa
NFZ z 24 kwietnia br., znak: NFZ/CF/DEF/2012/073/0072/w/11469/MMA, pragnę poinformować Pana Marszałka, że Minister Zdrowia zaprosił przedstawicieli NFZ
do współpracy w zakresie mechanizmów podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ. Kopię pisma Ministra Zdrowia do Prezesa NFZ w tej sprawie przekazuję
w załączeniu.
Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że ze wstępnej analizy raportu
końcowego z przeprowadzonej przez NFZ analizy „Finansowania szczególnie wysokich
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kosztów leczenia pacjentów w 2011 r.” wynika, że Mazowiecki OW NFZ, w porównaniu do pozostałych OW NFZ, w zakresie parametrów dotyczących świadczeń, których
roczny koszt leczenia przekroczył 100 tys. zł, ma wskaźniki jedne z wyższych, ale nie
najwyższe, natomiast w zakresie świadczeń, których roczny koszt leczenia przekroczył
500 tys. zł, ma wskaźniki poniżej średniej w Polsce.
Jednocześnie warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące podziału środków pomiędzy OW NFZ uwzględniają zróżnicowanie regionalne w zakresie
świadczeń kosztochłonnych, do których zostały zaliczone świadczenia o wartości jednostkowej 10 tys. zł i więcej oraz wszystkie terapeutyczne programy zdrowotne (lekowe). Mazowiecki OW NFZ otrzymuje z tego tytułu dodatkowe środki.
W związku z tym, nie należy wyciągać daleko idących wniosków przed dokonaniem dokładnych wyliczeń wpływu zmiany algorytmu w zakresie świadczeń kosztochłonnych, gdyż na obecnym etapie nie można definitywnie wykluczyć, że ewentualna
zmiana algorytmu wynikająca z ww. analizy NFZ mogłaby być niekorzystna dla Mazowieckiego OW NFZ.
W odniesieniu do pozostałych kwestii dotyczących zasad podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ, w uzupełnieniu informacji przekazanych w piśmie
Ministra Zdrowia do Pana Marszałka z dnia 6 marca 2012 r., znak MZ-UZ-F-746-26696-1/RL/12, poniżej przedstawiam następujące informacje.
W kontekście dyskusji dotyczącej zasad podziału środków warto przyjrzeć się również kwestii wykorzystania środków. Miarodajne z tego punktu widzenia dane są zawarte w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego w zakresie dotyczącym pozycji
„B2 Koszty świadczeń zdrowotnych”, pokazują bowiem w jakim stopniu wykorzystuje
się środki finansowe przydzielone zgodnie z algorytmem na finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej. Zgodnie z tymi danymi Mazowiecki OW nie wykorzystuje wszystkich środków finansowych zaplanowanych na ten cel. W roku 2007 nie wykorzystał
ok. 342 mln zł, w 2008 – ok. 887 mln zł, w 2009 – ok. 251 mln zł, w roku 2010 –
ok. 229 mln zł, w 2011 r. – ponad 33 mln zł. Łącznie w latach 2007–2011 Mazowiecki OW NFZ nie wykorzystał środków na świadczenia zdrowotne w wysokości ponad
1,74 mld zł. Należy wskazać, że ww. stan w zakresie wykorzystania środków przez
Mazowiecki OW NFZ był jednym z powodów ostatniej zmiany przez Sejm RP zasad
podziału środków.
Podnoszona nie raz jest także sprawa wyższych kosztów utrzymania w Warszawie
i okolicach i związanych z tym wyższych kosztów udzielania świadczeń. Minister Zdrowia również podziela pogląd, że czynniki te powinny być brane pod uwagę w procesie
planowania. Przy czym powinno dotyczyć to jednocześnie wyceny świadczeń w umowach pomiędzy świadczeniodawcami a płatnikiem. Mazowiecki OW NFZ nie uwzględnia jednak tego czynnika, narzucając na przykład wszystkim świadczeniodawcom
w umowach szpitalnych taką samą cenę punktu. Praktyka ta jest charakterystyczna dla całości NFZ i była wskazywana w ww. piśmie Ministra Zdrowia jak również
konsekwencje sytuacji, kiedy dotychczasowe zasady podziału środków uwzględniały
zróżnicowanie regionalne w tym zakresie, natomiast wycena świadczeń szpitalnych
dokonywana przez NFZ była taka sama w skali kraju.
Reasumując powyższe, jak pokazuje doświadczenie zarówno polskie, jak i międzynarodowe, określone zasady podziału środków wymagają stałej analizy pod kątem
ich dostosowania do istniejących uwarunkowań w zakresie zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Takie analizy są prowadzone na bieżąco i mogą być podstawą propozycji zmian mechanizmów podziału środków
pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Agnieszka Pachciarz
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiły się osoby prowadzące działalność w zakresie transportu przybrzeżnego. Zgodnie z zapisami ustawy
o podatku akcyzowym przedsiębiorcy posiadający jednostkę pływającą,
po spełnieniu pewnych warunków, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego dla paliw tankowanych do tych jednostek. Aby skorzystać
z powyższego zwolnienia, należy spełnić m.in. następujące warunki: przed
dniem dokonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem złożyć do organu celnego zgłoszenie rejestracyjne
(zgodnie z art. 16 ustawy); posiadać jednostkę pływającą (zgodnie z art. 32
ust. 3); prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem
(zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy); poinformować organ celny o formie
prowadzenia tejże ewidencji (zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy) – elektronicznej
bądź papierowej.
Z §7 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu
środków skażających alkohol etylowy służących do stosowania zwolnień
wynika, że w przypadku, gdy ewidencja prowadzona jest w formie papierowej, należy uprzednio dokonać jej zaplombowania. Odbywa się to w ten
sposób, że podatnik powinien stawić się osobiście w siedzibie organu celnego w celu nałożenia na prowadzoną przez niego ewidencję plomby.
Jak wskazałem powyżej, prawodawca pozostawia płatnikowi swobodę
co do formy prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych – może ona być
prowadzona w formie elektronicznej bądź papierowej, o czym należy poinformować naczelnika właściwego urzędu celnego.
Prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej nie wymaga żadnego
sprawdzenia używanego komputera czy oprogramowania, żaden organ nie
dokonuje czynności, która mogłaby w jakikolwiek sposób legalizować prowadzoną w sposób elektroniczny ewidencję. Co więcej, analiza przepisu §8
rozporządzenia prowadzi do wniosku, że ewidencja ta może być prowadzona przy użyciu powszechnie dostępnego i darmowego oprogramowania komputerowego.
W świetle powyższego obowiązek osobistego stawiennictwa w celu zaplombowania ewidencji prowadzonej w formie papierowej wydaje się być
nadmierną komplikacją. W sytuacji, kiedy płatnik mieszka w odległości kilkudziesięciu, a nierzadko ponad 100 km od siedziby właściwego dla niego
naczelnika urzędu celnego, osobiste stawiennictwo w organie w celu dokonania czynności faktycznej, jaką jest zaplombowanie zeszytu, w którym na
on zamiar prowadzić ewidencję, wydaje się być nadmierną trudnością.
Podatnik, który zdecyduje się prowadzić ewidencję elektroniczną, musi
jedynie za pomocą komputera wprowadzić i zapisać odpowiednie dane, zaś
podatnik prowadzący ewidencję papierową musi poświęcić przynajmniej
pół dnia (w którym przecież prowadzi działalność gospodarczą) na to, aby
osobiście udać się do urzędu, a następnie ponawiać tę czynność w każdym
kolejnym roku bądź gdy tylko skończy mu się zeszyt, w którym prowadzi
ewidencję. Tymczasem organy celne odmawiają prawa do zwolnienia podatnikom, którzy rzetelnie prowadzili ewidencję, złożyli stosowne zgłoszenie
organowi celnemu, posiadali jednostkę pływającą, a jedyne, czego nie dopełnili, to zaplombowanie ewidencji.
Zgodnie z art. 14 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października
2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej
państwa członkowskie zwalniają z podatku akcyzowego produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do żeglugi na wodach
terytorialnych Wspólnoty. W myśl tego przepisu państwa członkowskie ustalają warunki skorzystania z takiego zwolnienia, które to warunki mają zapewnić prawidłowe i proste stosowanie takich zwolnień.
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W mojej ocenie przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w zakresie, w jakim nakazują zaplombowanie ewidencji prowadzonej w formie papierowej, są niezgodne z art. 14 dyrektywy z uwagi na
fakt, że wprowadzają warunki, które nadmiernie utrudniają korzystanie ze
zwolnienia z podatku akcyzowego.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się z pytaniem, czy Pan Minister dostrzega konieczność nowelizacji wyżej wymienionego rozporządzenia w zakresie, w jakim utrudnia ono skorzystanie ze zwolnienia z podatku
akcyzowego podatnikom prowadzącym ewidencję wyrobów akcyzowych
w formie papierowej.
Kazimierz Kleina


Odpowied
Warszawa, 22 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/043-17-659/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. dotyczące oświadczenia Pana Senatora Kazimierza Kleiny w sprawie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim utrudnia ono
korzystanie ze zwolnienia z podatku akcyzowego podatnikom prowadzącym ewidencję
wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie w formie
papierowej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Art. 14 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej stanowi, iż państwa członkowskie
zwalniają produkty wskazane w tym artykule od podatku na warunkach, które ustanawiają do celów zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania takich zwolnień
oraz zapobieżenia jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu lub nadużyciom.
A zatem prawodawca krajowy oprócz zapewnienia prostego stosowania zwolnień zobowiązany został również do zapewnienia prawidłowego stosowania tych zwolnień,
jak również zapobieżenia jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu lub nadużyciom.
Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.
(Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) Minister Finansów upoważniony został
do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu danych, jakie powinna
zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie i sposób jej prowadzenia. §5 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr 160,
poz. 1075, z późn. zm.) konsumuje to upoważnienie.
Okoliczność, iż naczelnik właściwego urzędu celnego nakłada na przeszycie ewidencji prowadzonej w formie papierowej zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie
ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis pozwala na prawidłowe dokumen-
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towanie ilości paliwa faktycznie zużywanego na cele uprawniające do zastosowania
zwolnienia. W tym miejscu należy zauważyć, iż o ile elektroniczna forma prowadzenia
ewidencji umożliwia w każdym czasie prześledzenie wszelkich zmian nanoszonych
w tej ewidencji, to w wersji papierowej taka czynność jest możliwa wyłącznie wówczas,
gdy ewidencja jest kompletna.
Jednocześnie należy zauważyć, iż podatnik ma możliwość wybrania formy prowadzenia ewidencji i wcale nie musi to być forma papierowa, gdy ta w ocenie podatnika
stwarza nadmierną komplikację.
Mając na uwadze powyższe, w zakresie pytania, czy Minister dostrzega konieczność nowelizacji ww. rozporządzenia w zakresie, w jakim utrudnia ono korzystanie
ze zwolnienia z podatku akcyzowego podatnikom prowadzącym ewidencję wyrobów
akcyzowych w formie papierowej wyjaśniam, iż kwestie problematyczne w stosowaniu
prawa dla poszczególnych podmiotów, które można wyeliminować poprzez zastosowanie rozwiązań alternatywnych nie stanowią podstawy dla uchylenia obowiązujących
przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Panie Ministrze!
Proszę o informację, jak ocenia Pan profesjonalizm Pańskich współpracowników w kontekście powtarzających się przypadków złej oceny kondycji
przedsiębiorstw działających w nadzorowanych przez Pana branżach.
Oto Pańscy współpracownicy zlecili ważną część budowy ważnej autostrady firmie DSS, która znana była już wówczas na rynku dostatecznie dobrze, by się dwa razy zastanowić nad jej wyborem. Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do zbadania, czy wykonawca sprosta pod
względem kondycji finansowej zamówieniu. DSS potknęły się i upadły na tej
autostradzie. Jak więc przeprowadzono wspomniane wyżej sprawdzenie?
W ostatnich dniach upadł przewoźnik lotniczy OLT. Prawo lotnicze zobowiązuje i uprawnia organ koncesyjny do zbadania kondycji przewoźnika
lotniczego, do sprawdzenia tego, czy dysponuje dostatecznym potencjałem
ekonomicznym, by przetrzymać najtrudniejszy, początkowy okres aktywności. Jak się więc stało, że zweryfikowany w tym trybie przedsiębiorca
przetrwał tak długo? Czy ukrył coś przed ULC, czy też ULC niedokładnie go
sprawdzał?
Proszę o konkretne wyjaśnienia w tych dwóch sprawach, gdyż fakt tak
nieporadnego korzystania przez administrację z przyznanych ustawowo,
znacznych kompetencji niepokoi.
Proszę również o informację, jak planuje Pan zmniejszyć napięcie pomiędzy głównymi wykonawcami przedsięwzięć infrastrukturalnych na kolei
i w drogownictwie a ich kooperantami, wynikające z zalegania z płatnościami. Czy powinniśmy się spodziewać propozycji modyfikacji niedawno przyjętej ustawy szczególnej?
Stanisław Kogut


Odpowied
Warszawa, 11 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta podczas
17. posiedzenia Senatu RP w dniu 03 sierpnia 2012 r. w sprawie sytuacji w obszarze
drogownictwa, lotnictwa oraz kolejnictwa uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.
W części dotyczącej kwestii wyboru firmy DSS SA oraz płatności na rzecz wykonawców i podwykonawców uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z prawem polskim, w przypadku budowy dróg w imieniu strony publicznej
– Skarbu Państwa działa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
W związku z odstąpieniem w dniu 27 czerwca 2011 r. przez Oddział GDDKiA w Warszawie od umowy z poprzednim wykonawcą odcinków A i C autostrady A2 (konsorcjum
firm China Oversease Engineering Group Co., Shanghai Construction General Co.,
China Railway Tunnel Group Co., Dacoma Sp. z o.o. – zwane konsorcjum COVEC)
Zamawiający zobligowany był do wyłonienia wykonawcy, który kontynuowałby prace
na kontrakcie.
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Firma Dolnośląskie Surowce Skalne SA była liderem konsorcjum, które zawarło
ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad kontrakt na budowę odcinka „C” autostrady A2. Podkreślenia wymaga
fakt, iż umowa została zawarta z konsorcjum firm w skład którego wchodziły: Dolnośląskie Surowce Skalne SA, Bogl a Krysl Polska Sp. z o.o., Bogl a Krysl k.s. Art. 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stanowi podstawę do wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z tym przepisem na wykonawcach spoczywa
obowiązek ustanowienia pełnomocnika na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może również reprezentować wykonawców przy zawieraniu umowy. Przepisy wymuszają na wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie,
zawarcie umowy, która ureguluje zakres ich współpracy, nazywanej umową konsorcjum. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku wybrania ich oferty, zamawiający
może zażądać przedstawienia takiej umowy (ust. 4). Zastosowanie tego rozwiązania
pozwala na zjednoczenie potencjałów technicznych, ekonomicznych i finansowych
członków konsorcjum, tak aby sprostać wymaganiom przedstawionym przez zamawiającego. Jeśli na przykład wymagane jest dysponowanie określonym certyfikatem
przez wykonawcę to wystarczy, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie
nim dysponował.
W celu wyłonienia wykonawców zdolnych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji GDDKiA przeprowadziła Konsultacje techniczne, które miały na celu wskazanie
kręgu potencjalnych wykonawców zainteresowanych realizacją i spełniających warunki do realizacji inwestycji.
Podczas Konsultacji firmy wchodzące w skład konsorcjum były oceniane łącznie
jako potencjalny Wykonawca, któremu Zamawiający mógłby powierzyć realizację zamówienia. Podczas negocjacji zweryfikowano czy Konsorcjum spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do negocjacji. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musiał wykazać średni roczny przychód za ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za wszystkie
pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi”) – w wysokości nie mniejszej niż 400 mln PLN.
Wszyscy członkowie Konsorcjum (tj. DSS, Bogl a Krysl ks, Bogl a Krysl Sp. z o.o.)
przedstawili wymagane przez zamawiającego dokumenty na potwierdzenie spełniania
warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej –
część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego
rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe, tj. za lata 2008–2010.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający,
zgodnie z przepisami ustawy Pzp, wymagał złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
– aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
– aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Wszyscy członkowie konsorcjum (tj. DSS, Bogl a Krysl ks, Bogl a Krysl Sp. z o.o.),
złożyli wymagane dokumenty wymienione powyżej, przy czym Bogl a Krysl ks złożył
dokumenty odpowiadające wymienionym powyżej wystawiane odpowiednio w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę.
Ponadto podczas negocjacji wykonawca został zobligowany przez Zamawiającego
także do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że dysponuje potencjałem
niezbędnym do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, tj. umowy z podwykonawcami, listy intencyjne, deklaracje współpracy. Wykonawca przed zawarciem umowy
przedłożył wymagane dokumenty.
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Przed zawarciem umowy wykonawca złożył także zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10% wartości umowy brutto. Ponadto wykonawca przedstawił pismo z banku o przyznaniu linii factoringowej z przeznaczeniem
na dyskonto faktur wystawianych na GDDKiA, linii gwarancyjnej oraz zwiększonego
finansowania obrotowego.
Zgodnie z przepisami prawa, GDDKiA na etapie wyboru wykonawcy, zweryfikowała sytuację finansową jednego ze współzałożycieli konsorcjum – firmy DSS, uzyskując
potwierdzenie linii kredytowej wskazującej na zabezpieczenie przez DSS środków wystarczających na sfinansowanie budowy.
Jednocześnie w kwestii badania wiarygodności firmy DSS SA informuję, iż przed
podpisaniem kontraktu doszło w przedmiotowej kwestii do wymiany korespondencji
prowadzonej pomiędzy ówczesnym Ministerstwem Infrastruktury (obecnie Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) a Ministerstwem Skarbu
Państwa. Pozyskane z MSP informacje nie dawały GDDKiA podstaw do wykluczenia
firmy DSS z postępowania.
Należy przy tym wskazać, iż Zamawiający tj. oddział GDDKiA w Warszawie dodatkowo przekazał Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie
o dobrowolnej przejrzystości ex-ante, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 13 lipca 2011 r.
Odnosząc się do kwestii płatności na rzecz wykonawców i podwykonawców uprzejmie informuję, iż GDDKiA dokonuje płatności na rzecz generalnych wykonawców
zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminami. Ponadto z uwagi na sytuację na
rynku firm budowlanych podjęto w resorcie działania, które mają pomóc firmom w zachowaniu ich płynności finansowej. W celu ułatwienia wykonawcom realizacji obecnych i przyszłych kontraktów z inicjatywy resortu transportu zawarty został aneks
do Porozumienia zawartego pomiędzy byłym Ministerstwem Infrastruktury, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, umożliwiający niezwłoczne regulowanie zobowiązań
GDDKiA wobec wykonawców robót drogowych, a nie jak to się odbywało do tej pory,
w ostatnim dniu „terminu zapłaty”. Niezależnie od tego, w celu skrócenia faktycznego
przepływu środków pieniężnych między inwestorem, wykonawcą a podwykonawcami,
GDDKiA wprowadziła procedurę polegającą m.in. na dokonywaniu przedpłaty środków na rzecz wykonawcy na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego na podstawie złożonego przez wykonawcę rozliczenia robót i wniosku. Odbiór
robót i weryfikacja przedłożonych przez wykonawcę dokumentów będzie następować
w terminie późniejszym. Powyższe rozwiązanie daje możliwość szybszego regulowania
płatności przez wykonawców swoim dalszym kontrahentom.
Ponadto należy wskazać, iż GDDKiA reguluje należności podmiotów współpracujących z firmami, które ogłosiły upadłość w zakresie, w jakim jest do tego zobowiązana przez przepisy prawa i postanowienia umowne. Płatności dokonywane są
na podstawie art. 6471 §5 k.c. (solidarna odpowiedzialność inwestora robót budowlanych) oraz na podstawie ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności
przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień
publicznych.
Ww. ustawa została opracowana z inicjatywy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2012 r. Przewiduje
ona rozwiązania, które mają zapobiegać negatywnym skutkom finansowym niezrealizowania przez generalnego wykonawcę (dużą firmę) płatności na rzecz podwykonawców (mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W świetle ustawy, podwykonawcy
to nie tylko podwykonawcy robót budowlanych, ale również podmioty zajmujące się
dostawą materiałów i usług. Przyjęta regulacja ma na celu zabezpieczenie interesów
podwykonawców kontraktów na roboty budowlane, udzielanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach zamówień publicznych. Regulacja ta
obejmuje wszczęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz już udzielone zamówienia publiczne
na roboty budowlane. GDDKiA już rozpoczęła weryfikację i przyjmowanie wniosków
od podwykonawców i usługodawców poszkodowanych przez generalnych wykonawców kontraktów drogowych. W celu ułatwienia wnioskodawcom procedury, w każdym
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z 16 oddziałów GDDKiA wytypowano osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikację wniosków.
Odnosząc się do podnoszonej przez Pana Senatora kwestii udzielenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego koncesji przewoźnikom lotniczym: OLT Express Regional Sp. z o.o. oraz OLT Express Poland Sp. z o.o. uprzejmie przekazuję poniższe
wyjaśnienia.
OLT Express Regional Sp. z o.o. działa na polskim rynku lotniczym od 2004 r.,
przy czym do dnia 28 lutego 2012 r. przewoźnik ten funkcjonował pod nazwą
Jet Air Sp. z o.o.
W dniu 31 października 2005 r. spółka Jet Air Sp. z o.o. uzyskała koncesję nr ULC--LER-1-4000/GG/216/05/22 na wykonywanie regularnego przewozu lotniczego pasażerów, bagażu, towarów oraz poczty w ruchu krajowym i międzynarodowym przy
użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10.000 kg i posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich. 19 czerwca 2009 r. wydana została
decyzja zmieniająca ww. koncesję w zakresie rodzaju i przedmiotu działalności objętej
koncesją. Ww. decyzją Spółka uzyskała uprawnienie do wykonywania regularnego
przewozu lotniczego pasażerów, poczty i ładunku przy użyciu statków powietrznych
bez ograniczenia MTOM oraz ilości miejsc pasażerskich. W dniu 28 lutego 2012 r.
wydana została decyzja zmieniająca koncesję nr ULC-LER-1-4000/GG/216/05/22
w zakresie firmy – firma „Jet Air sp. z o.o.” zmieniona została na „OLT Express Regional sp. z o.o.”, siedziby oraz struktury kapitałowej koncesjonariusza – jedynym
wspólnikiem OLT Express Regional sp. z o.o. (dawniej Jet Air sp. z o.o.) została spółka
Amber Gold sp. z o.o. – z siedzibą w Gdańsku.
W dniu 29 marca 2004 r. spółka Jet Air sp. z o.o. uzyskała koncesję nr ULC-LER-1-480/AK/165/04/11 na wykonywanie nieregularnego przewozu lotniczego pasażerów, towarów i poczty przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie
startowej poniżej 10.000 kg i posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich.
W dniu 14 marca 2012 r. wydana została decyzja zmieniająca koncesję ULC-LER-1-480/AK/165/04/11 w zakresie firmy – firma „Jet Air sp. z o.o.” zmieniona została
na „OLT Express Regional sp. z o.o.”, siedziby oraz struktury kapitałowej koncesjonariusza. Jednocześnie, ww. decyzją przyznane zostały Spółce uprawnienia do wykonywania nieregularnego przewozu lotniczego pasażerów, poczty i ładunku przy użyciu
statków powietrznych bez ograniczeń ilości miejsc pasażerskich i MTOM.
OLT Express Poland sp. z o. o. działa na polskim rynku lotniczym od roku
2011, przy czym do dnia 20 grudnia 2011 r. przewoźnik ten funkcjonował pod
nazwą Yes Airways sp. z o.o., a następnie – do dnia 9 stycznia 2012 r. – jako OLT
Jetair City sp. z o.o.
W dniu 29 kwietnia 2011 r. spółka Yes Airways sp. z o. o. uzyskała koncesję
nr ULC-LER-1/4000-0005/01/11 na wykonywanie nieregularnego przewozu lotniczego pasażerów, poczty i ładunku przy użyciu statków powietrznych bez ograniczeń
ilości miejsc pasażerskich i MTOM. Decyzją nr ULC-LER-1/4000-0088/02/11 z dnia
20 grudnia 2011 r. nastąpiła zmiana ww. koncesji w zakresie firmy spółki z „Yes
Airways sp. z o.o.” na „OLT Jetair City sp. z o.o.”, struktury kapitałowej oraz rodzaju
działalności, tzn. Spółka uzyskała uprawnienia do wykonywania przewozu regularnego. Dnia 9 stycznia 2012 r. decyzją nr ULC-LER-1/4000-0105/01/11, nastąpiła
zmiana koncesji w zakresie firmy spółki z „OLT Jetair City sp. z o.o.” na „OLT Express
Poland sp. z o.o.”.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933)
oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1008/2008 z dnia
24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych
na terenie Wspólnoty (Dz. U. L 293 z 31.10.2008, s. 3) kondycja finansowa przewoźnika lotniczego poddawana jest ocenie przez właściwy organ wielokrotnie, tj. na etapie
uzyskiwania przez przewoźnika certyfikatu na podjęcie i wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, podczas przyznawania koncesji na wykonywania przewozu lotniczego oraz w trakcie jej ważności w ramach sprawowanego
nad przewoźnikiem przez właściwy organ nadzoru. A w przypadku zaistnienia przesłanek do zawieszenia i cofnięcia koncesji, organ ten podejmuje odpowiednie działania.
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Należy zauważyć, iż zmiana firmy (nazwy) przewoźnika lotniczego nie zobowiązuje go do przedkładania dodatkowych dokumentów finansowych Prezesowi Urzędu
w celu dokonania przez niego analizy sytuacji finansowej Spółki. Zaś monitorowanie
sytuacji finansowej przewoźników lotniczych zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia 1008/2008/WE ma na celu przede wszystkim uwzględnienie potencjalnego związku między kondycją finansową przewoźnika lotniczego a bezpieczeństwem lotniczym.
W przypadku przewoźników z grupy OLT zarówno zagrożenie bezpieczeństwa, jak też
ochrony wykonywania operacji lotniczych nie zostało stwierdzone.
Ponadto, w celu zmniejszenia zagrożeń dla pasażerów wspólnotowi przewoźnicy lotniczy niespełniający wymogów pozwalających na zachowanie ważnej koncesji
(np. posiadania ważnego AOC, ubezpieczenia, dysponowania statkiem powietrznym
czy spełnienia warunków finansowych) nie powinni mieć prawa kontynuowania swoich operacji. Mając powyższe na uwadze Prezes Urzędu zawiesił koncesje ww. przewoźnikom z grupy OLT w momencie powzięcia pierwszej informacji nt. problemów
finansowych przewoźników.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
przeprowadzana jest kontrola resortowa, której celem jest sprawdzenie procesu wydawania przez Prezesa ULC koncesji przewoźnikom lotniczym.
W części oświadczenia złożonego przez Pana Senatora w zakresie zmniejszenia napięcia pomiędzy głównymi wykonawcami przedsięwzięć infrastrukturalnych na kolei
wynikających z zalegania z płatnościami uprzejmie informuję, iż według informacji
udzielonych przez Zarząd PKP PLK SA spółka ze środków operacyjnych w pierwszej
kolejności reguluje zobowiązania publicznoprawne (wynagrodzenia, ZUS, podatki),
które stanowią w skali miesiąca kwotę około 187 mln PLN. W następnej kolejności regulowane są pozostałe zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji.
Na koniec lipca ponad 6% (34 mln zł) zobowiązań Spółki wobec kontrahentów spoza
Grupy PKP było przeterminowanych. Wartościowo jest to wzrost o 30 mln zł w stosunku do czerwca, w ujęciu procentowym (zobowiązania inwestycyjne przeterminowane
wobec kontrahentów spoza Grupy PKP (zobowiązania inwestycyjne wobec kontrahentów spoza Grupy PKP) jest to poziom średniej z ostatnich 12 miesięcy (6%).
Należy pamiętać, że wykonawcy którzy nie mają przewidzianych w umowie zaliczek
muszą sfinansować koszty operacyjne oraz koszty materiałów od momentu zakupu do
czasu ich zabudowy, odbioru prac, wystawienia faktury i zapłaty. Część problemów
wykonawców wynika po części z powodu braku kapitału obrotowego na finansowanie
nadmienionego zjawiska.
Wzrost nakładów inwestycyjnych w II półroczu 2012 r. (1 493 mln zł w I półroczu
vs planowane 3 617 mln zł w II półroczu) przy niezmienionej wysokości środków pieniężnych jakie posiada Spółka spowoduje dalsze pogorszenie salda zobowiązań przeterminowanych.
Niezależnie od sytuacji płynnościowej Spółki, w ostatnich miesiącach odnotowano
pojawianie się wniosków o solidarną płatność, zgodnie z art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego, kierowanych do Spółki przez podwykonawców realizujących roboty na projektach infrastrukturalnych. Wynikają one z zalegania z płatnościami przez głównych
wykonawców robót, z którymi PKP Polskie Linie Kolejowe SA ma podpisane umowy.
Na dzień dzisiejszy wartość zgłoszonych wniosków wynosi ponad 11 mln PLN. Zgłaszane przypadki są weryfikowane pod względem merytorycznym oraz formalnym. Inwestor PKP PLK SA zrealizował już pierwsze płatności z tego tytułu.
Nadmienić należy, że w umowach dotyczących realizacji robót budowlanych stosowane są klauzule, które zabezpieczają Spółkę przed przypadkami nieregulowania
należności przez wykonawców na rzecz podwykonawców. Ww. klauzule mówią o tym,
iż zawarcie umowy z podwykonawcą robót budowlanych wymaga każdorazowej zgody
Zamawiającego. Zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, przy
pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu, jest możliwa, o ile jest
to konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i o ile Zamawiający
wyrazi na to zgodę.
Ponadto zgodnie z warunkami umowy wykonawca wraz z dokumentacją rozliczeniową ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców,
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że ich roszczenia za wykonanie podzleconych robót zostały uregulowane lub własne
oświadczenie o konieczności wstrzymania płatności na rzecz podwykonawców wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem.
Zarząd dokłada wszelkich starań, aby kontrahenci otrzymywali swoje należności
w ustawowych terminach. W tym celu między innymi zwrócił się z prośbą do MTBiGM
o interwencję w przyspieszeniu przelewu środków dla zatwierdzonych wniosków dotyczących refundacji i zaliczek z CUPT oraz o kierunkową zgodę na rozpoczęcie procedury uzyskania zgód organów statutowych oraz Ministerstwa Finansów na zaciągnięcie kredytu operacyjnego w wysokości 400 mln PLN, które pomogą Spółce poprawić
płynność finansową tak, aby Spółka mogła terminowo regulować swoje zobowiązania
operacyjne i inwestycyjne. Jednocześnie w celu poprawienia płynności Spółki, w m-cu
czerwcu został zaciągnięty kredyt operacyjny/odnawialny w wysokości 175 mln PLN.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego
Szanowny Panie Dyrektorze!
W planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znalazł się
zapis, że do września bieżącego roku zostanie oddany odcinek autostrady
A4 na odcinku z Szarowa do Brzeska. Dla mieszkańców Sądecczyzny jest to
dobra wiadomość, ponieważ oddanie jeszcze w tym roku zjazdu z autostrady A4 na wysokości Brzeska spowoduje, że z Nowego Sącza do Krakowa
kierowcy będą jechać bardziej komfortowo i szybciej. Jest to niewątpliwie
szansa na szersze otwarcie Sądecczyzny na całą Małopolskę, jednak mieszkańcy Sądecczyzny będą zmuszeni dojeżdżać do autostrady pięćdziesięciokilometrowym odcinkiem starej i ciasnej drogi krajowej.
Z końcem 2010 r. radni Sejmiku Województwa Małopolskiego apelowali
do ówczesnego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka o wpisanie
na listę inwestycji pilnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2011–2015 m.in. modernizacji drogi krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza oraz budowy trasy łączącej oba miasta z przejściem granicznym
w Muszynce.
Jacek Gryga, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad przekonywał w 2010 r., że budowa nowej drogi
z Brzeska w kierunku Nowego Sącza i Krynicy będzie trwać około dziesięciu
lat, wcześniej jednak powinno powstać studium, które określi przebieg trasy
i pokaże w liczbach, czy rzeczywiście nowa droga krajowa jest potrzebna.
Chcę zapytać, czy w ciągu półtora roku, które upłynęło od odpowiedzi
dyrektora Jacka Grygi, powstało przedmiotowe studium, a jeśli nie, to kiedy
powstanie.
Jest tu mowa o kluczowym dokumencie dla regionu, który reprezentuję
jako senator, gdyż dokument ten pośrednio będzie dotyczył szans na dalszy
rozwój całej Sądecczyzny. Przypomnę, że w 2007 r. na podobne zapytanie jednego z posłów, ministerstwo transportu odpowiedziało, że w 2003 r. opracowano „Studium trasowe modernizacji drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko –
Nowy Sącz”. Studium to określiło potrzeby i możliwości przebudowy. Rozbudowa drogi planowana była do realizacji na lata 2009–2010, przewidywano dobudowę dodatkowego pasa ruchu na wzniesieniach, wzmocnienie nawierzchni
do 100 kN/oś, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i odwodnienie.
Czy w ramach opracowywania nowego studium, o którym mówił
w 2010 r. dyrektor Jacek Gryga, brano pod uwagę treści zawarte w przywołanym studium z roku 2003? Czy obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zajmuje się tworzeniem nowego studium, a jeśli tak, to
w jakim czasie dokument ten zostanie przedstawiony do konsultacji lub udostępniony opinii publicznej?
Chcę nadmienić, że przed kilkoma tygodniami wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela zapowiedział, że we wrześniu bieżącego
roku zaprezentowanych zostanie kilka rozwiązań przebiegu zupełnie innej
drogi ekspresowej z Brzeska w kierunku Nowego Sącza. Zarząd Województwa Małopolskiego – według informacji przekazanej przez pana wicemarszałka – zajmuje się przygotowaniem wstępnej koncepcji przebiegu trasy,
której budowa ma być sfinansowana z budżetu państwa.
Chcę zapytać, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji planów, przy pomocy których
powstają wojewódzkie propozycje przebiegu nowej drogi ekspresowej? Jeżeli bowiem – zgodnie z zapowiedziami wicemarszałka Romana Ciepieli –
propozycje te mają zostać przedstawione już w przyszłym miesiącu, to, jak
przypuszczam, są one przygotowane w oparciu o rzetelne wstępne studium
planistyczne. Czy dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znane jest takie studium?
Z poważaniem
Stanisław Kogut
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Odpowied
Warszawa, 14.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: BPS/043-17-661/12, dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz oraz budowy drogi łączącej oba miasta z przejściem granicznym w Muszynce, poniżej uprzejmie
przedstawiam wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
Uprzejmie informuję, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
w miarę udostępniania środków finansowych podejmuje działania zmierzające do wybudowania i utrzymania sieci dróg krajowych o najwyższym standardzie w możliwie
najkrótszych terminach, jednakże ze względu na ograniczenia finansowe nie wszystkie inwestycje mogą być realizowane w bieżącej perspektywie finansowej. Wydatkowanie środków na budowę sieci dróg krajowych następuje jedynie dla zadań ujętych
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 przyjętym uchwałą Rady
Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 z dnia 25 stycznia
2011 r. oraz Plan Działań Na Sieci Drogowej określają limity finansowe przeznaczone
na inwestycje i remontowanie na sieci dróg w całym kraju i są dalece niewystarczające
aby zrealizować wszystkie zadania, nawet bardzo istotne z punktu widzenia uwarunkowań regionalnych.
GDDKiA jest świadoma konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych i podejmuje w miarę posiadanych środków działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Potrzeby dotyczące działań, których podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały zebrane i ustalone według hierarchii ważności w Programie Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych oraz Programie Budowy Chodników.
Kolejność realizacji wszystkich zgłoszonych do ww. Programów zadań w skali całego kraju została ustalona według ściśle określonych kryteriów, którymi są: liczba zabitych, liczba rannych oraz średni dobowy ruch na danym odcinku drogi. Tak
sklasyfikowane zadania pozwalają na podejmowanie działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych miejscach i na tych odcinkach dróg krajowych, na
których ten problem jest największy.
Zadanie polegające na przebudowie drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz
– Muszynka, o którym mowa w oświadczeniu Pana Senatora, zostało zgłoszone do
ww. Programów oraz Planu. Jednakże w wyniku weryfikacji zadania – według ww. kryteriów – nie zostało ono ujęte w ww. Programach i nie uzyskało potwierdzenia źródeł finansowania w Planie Działań na sieci Drogowej. W konsekwencji zadanie na obecnym
etapie nie posiada zapewnionych źródeł finansowania i nie może zostać zrealizowane
w obecnej perspektywie finansowej.
Jednocześnie, uprzejmie informuję, iż w sytuacji uzyskania dodatkowych środków
finansowych, GDDKiA przeprowadzi ponowną analizę zadań, które mogłyby zostać
zakwalifikowane do przedmiotowego Programów i Planu. Wówczas istnieje możliwość
rozszerzenia lub zmiany zadań pierwotnie ujętych i zakwalifikowanych do realizacji
w danej perspektywie finansowej.
Odnosząc się do zawartych w oświadczeniu Pana Senatora pytań i zarzutów,
uprzejmie wyjaśniam, iż na drodze krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz –
Krzyżówka natężenie ruchu, według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 r., wynosiło
5050–10455 pojazdów na dobę. Jedynie na odcinku o długości 2,2 km na dojeździe do
Nowego Sącza (odcinek obudowany obiektami prowadzącymi intensywną działalność
gospodarczą) – ruch jest większy i sięga 14689 pojazdów na dobę.
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W 2010 r. – bazując jeszcze na wynikach Generalnego Pomiaru Ruchu z 2005 r.
i opracowanej prognozie ruchu dla województwa małopolskiego na rok 2025 przewidującej jego wzrost na drodze krajowej nr 75, do poziomu 14240–18540 pojazdów
na dobę Oddział GDDKiA w Krakowie sugerował, że jeśli tendencje wzrostu ruchu
potwierdzą się w kolejnych pomiarach generalnych – zaistnieje potrzeba rozpoczęcia
prac studialnych, które w efekcie doprowadzą do przebudowy drogi pomiędzy Brzeskiem i Nowym Sączem do przekroju dwujezdniowego, co zapewniłoby odpowiedni
poziom obsługi tego ruchu.
Uprzejmie informuję, iż apel Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego skierowany w 2010 r. do ówczesnego Ministra Infrastruktury – Pana Cezarego Grabarczyka, o którym wspomina w oświadczeniu Pan Senator, dotyczący przebudowy drogi
krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – nie został rozpatrzony
pozytywnie, a przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż w takim stanie faktycznym
i prawnym GDDKiA nie miała podstaw by wykonać lub zlecić opracowania studialnego dla przedmiotowego zadania.
Zgodnie z posiadanymi informacjami, w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 – Marszałek Województwa Małopolskiego
zamierza dopiero zlecić opracowanie Koncepcji przestrzennej kilku dróg, w tym również – drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka. Do chwili
obecnej – GDDKiA nie otrzymała do wiadomości lub zaopiniowania materiałów, które
obejmowałyby swoim zakresem zagadnienia, o których mowa w oświadczeniu Pana
Senatora.
GDDKiA jest świadoma, iż wniosek Pana Senatora dotyczący realizacji zadania
polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 75 na ww. odcinku (mimo stosunkowo
niewielkiego obciążenia ruchem) ma duże znaczenie dla układu sieci dróg krajowych
jako połączenie pomiędzy autostradą A-4 a Nowym Sączem. Jednakże ze względu na
limity finansowe, o których mowa w powyżej przedstawionych szczegółowych wyjaśnieniach, na obecnym etapie GDDKiA nie może podjąć działań zmierzających do
realizacji przedmiotowej inwestycji.
GDDKiA widząc potrzebę realizacji ww. inwestycji podejmowała i będzie podejmować działania zmierzające do przygotowania przedmiotowej inwestycji w takim
zakresie w jakim będą pozwalały przyznawane na ten cel środki finansowe. Warto
podkreślić, iż dla omawianego korytarza drogowego istnieją dokumenty planistyczne, wytyczające kierunek dostosowania drogi krajowej nr 75 do zwiększających się
potrzeb przewozowych. W 2003 r. opracowano „Studium trasowe modernizacji drogi
krajowej nr 75 na odc. Brzesko – Nowy Sącz”. Studium to określiło bowiem potrzeby
i możliwości jej przebudowy. Na jego podstawie w latach 2004–2005 przebudowano
38,3 km tej trasy (tj. ponad 81% całego odcinka) kosztem około 50 mln zł. W lutym
2007 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy dodatkowego
pasa ruchu na wzniesieniach (3 odcinki o łącznej długości 9,9 km, w tym jeden odcinek pomiędzy Nowym Sączem i Krzyżówką), wzmocnienia nawierzchni do 100 kN/oś,
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i odwodnienia pasa drogowego. Niestety
z powodu braku zabezpieczenia środków finansowych na ten cel nie złożono wniosku
o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji.
Mając na względzie powyższe, uprzejmie informuję, iż GDDKiA dokłada wszelkich
starań aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, jednakże zakres realizacji zadań każdorazowo uzależniony jest od wysokości przyznanych środków finansowych.
Z poważaniem
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. dr inż. Tomasz Rudnicki
z-ca Generalnego Dyrektora
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Oświadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyńskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Działając na wniosek Gminy Miejskiej Giżycko oraz mieszkańców tego
regionu, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do pozostawienia przejścia dla pieszych kat. E na 151,733 km linii
nr 038 Białystok – Głomno w Giżycku i tym samym odstąpienie od warunku
jego likwidacji w związku z budową kładki nad torami na 151,450 km. Gmina Miejska Giżycko zwróciła się już w tej sprawie do dyrektora do spraw
utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Uzyskanie zgody PKP PLK SA wiąże się z koniecznością zakończenia
realizacji decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę nr Gi/037/10 z dnia
06 sierpnia 2010 r. wydanej przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, a egzekwowanej przez WINB w Olsztynie. Zgodnie ze wspomnianą decyzją Gmina Miejska Giżycko winna dokonać rozbiórki przedmiotowego przejścia po
wybudowaniu kładki nad torami. Ze względu na bardzo duże zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz dalszej eksploatacji przejścia oraz
na fakt, iż przejście to znajduje się na trasie prowadzącej do jedynego bezpośredniego wejścia na plażę miejską, samorząd giżycki podjął kroki mające
na celu zwiększenie bezpieczeństwa na wspomnianym przejściu i uzyskał
od PKP PLK SA ZLK w Olsztynie warunki jego pozostawienia.
W celu realizacji otrzymanych warunków została zawarta umowa na
wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej pełny zakres modernizacji
przejścia, to jest montaż rogatek, montaż systemu sterowania urządzeniami na przejściu oraz oświetlenia, położenie nowej nawierzchni i ogrodzenie
przejścia. Zgoda PKP PLK SA na odstąpienie od warunku likwidacji przejścia
pozwoli samorządowi na wystąpienie do wojewody z wnioskiem o zmianę
decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę w zakresie rezygnacji z rozbiórki
przejścia i wykonania jego przebudowy.
Uprzejmie prosimy Pana Ministra o analizę zaistniałej sytuacji oraz
o wsparcie działań samorządu giżyckiego w tej sprawie. Mamy nadzieję,
że podzieli Pan nasz pogląd, iż zaangażowanie i determinacja Gminy Miejskiej Giżycko w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia
mieszkańców tego regionu zasługuje na uznanie i pomoc ze strony administracji.
Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
Piotr Gruszczyński


Odpowied
Warszawa, 23 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku ze skierowanym do Pana Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wspólnym oświadczeniem senatorów Marka Konopki i Piotra Gruszczyńskiego, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 sierpnia
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2012 roku, w sprawie odstąpienia od likwidacji przejścia dla pieszych w poziomie szyn kategorii „E” w km 151,733 linii kolejowej nr 38 Białystok – Bartoszyce na st. Giżycko po wybudowaniu kładki dla pieszych w km 151,450,
przedkładam poniższą informację.
Na podstawie informacji pozyskanych od PKP Polskich Linii Kolejowych SA – zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w związku z wszczętą procedurą uzgadniania inwestycji miejskiej pn. „Budowa kładki dla pieszych nad torami linii nr 38
Białystok – Bartoszyce w ciągu ul. Kolejowej w Giżycku”, określono w lipcu 2009 roku
warunki dla budowy kładki dla pieszych w km 151,450, podając między innymi konieczność likwidacji istniejącego przejścia, oddalonego jedynie o 283 metry od planowanej kładki. Warunek ten został ujęty w Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Nr Gi/003/10 z dnia 8 lutego 2010 roku.
Jednakże, jak informuje PKP Polskie Linie Kolejowe SA, z inicjatywy władz Miasta
Giżycka od lutego ubiegłego roku trwają uzgodnienia dla dalszego funkcjonowania
przedmiotowego przejścia po oddaniu do użytku kładki dla pieszych.
W dniu 23 lutego 2012 roku komisja terenowa, zgodnie z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33 z 1996 r., poz. 144 z późn. zm.),
wraz z przedstawicielami PKP PLK SA, Urzędu Miasta w Giżycku, Policji i PKP SA,
wyraziła zgodę na zmianę sposobu zabezpieczenia przejścia. Przejście to będzie zabezpieczone rogatkami obsługiwanymi z nastawni wraz z rejestracją i z systemem do
podawania komunikatów dla użytkowników przejścia. Ponadto planowane jest wybudowanie oświetlenia i wygrodzenia przejścia a także zabudowana zostanie nowa
nawierzchnia drogowa.
Koszty związane ze zmianą zabezpieczenia przejścia ma ponieść Urząd Miasta
Giżycka.
Mając na uwadze warunki lokalne, tj. położenie plaży miejskiej oraz zaplecza obsługi ruchu turystycznego wzdłuż linii kolejowej i potrzebę zapewnienia bezpiecznego
przejścia przez tory w kilku miejscach, jak również składaną deklarację władz Miasta
Giżycka o poniesieniu kosztów podniesienia bezpieczeństwa na przedmiotowym przejściu informuję, iż resort transportu przychyla się do wniosku władz Miasta.
Podstawowymi warunkami pozostawienia omawianego przejścia po oddaniu do
użytku kładki dla pieszych w Giżycku są: zmiana decyzji w pozwoleniu na budowę
kładki dla pieszych na st. Giżycko, wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
z 8 lutego 2010 roku oraz zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta w Giżycku a PKP PLK SA, w którym zostaną określone warunki realizacji, w tym
również finansowania, zmiany zabezpieczenia przedmiotowego przejścia.
Biorąc pod uwagę powyższe, 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 Tadeusza Kopcia
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Poniżej przedstawiam stan przedmiotowej sprawy, a na końcu wysuwam
dwa postulaty dotyczące zrewidowania – co już pan personalnie uczynił – polityki Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji
w lecznictwie, których czas zwrotu nakładów liczy się w dziesiątkach lat.
15 września 2011 r. partner prywatny (InterHealth Canada Limited) podpisał w formie PPP (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym – Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, ze zm.) umowę z powiatem
żywieckim na zaprojektowanie nowego szpitala w Żywcu, który ma świadczyć
usługi dla społeczności mieszkającej na tym obszarze, jego budowę, wyposażenie oraz zarządzanie nim. Projekt ten jest pierwszą w Polsce transakcją
PPP w sektorze ochrony zdrowia, która zakłada, iż po uzyskaniu zamknięcia
finansowego (uzyskania środków na sfinansowanie inwestycji) powiat przyzna
partnerowi prywatnemu trzydziestoletnią koncesję. Wkładem ze strony powiatu
będzie działka, na której zostanie wybudowany nowy szpital, oraz kontrakty
zawarte z NFZ przez ZZOZ w Żywcu. Wejście w życie umowy PPP jest uzależnione od spełnienia tylko jednego warunku – uzyskania zamknięcia finansowego
przez partnera prywatnego. Oznacza to konieczność uzyskania kredytu oraz
zebrania wkładu własnego wymaganego do wdrożenia i realizacji projektu.
Partner prywatny, wspierany przez powiat żywiecki, usilnie stara
się o spełnienie tego warunku finansowego. Zwrócił się on praktycznie do
wszystkich polskich banków, a także do kilku europejskich oraz międzynarodowych. Informacje zwrotne, które otrzymał partner prywatny, są zbieżne
i dominuje w nich przeświadczenie, że chociaż inwestowanie w szpital w ramach PPP jest absolutnie uzasadnione z biznesowego punktu widzenia, a popyt na świadczenia jest niepodważalny, to jednak system kontraktowania
przez NFZ stanowi dużą przeszkodę w zdobyciu pieniędzy.
Składają się na to dwie sprawy. Po pierwsze, NFZ przyznaje kontrakty wyłącznie na okres maksymalnie do trzech lat, więc nie ma pewności, czy partner
prywatny nadal będzie miał przyznany kontrakt przez cały okres trwania projektu. Po drugie, NFZ nie gwarantuje, iż pieniądze z jego budżetu będą szły za
pacjentem, czyli, inaczej rzecz ujmując, nie gwarantuje redystrybucji funduszy
z innych szpitali, które obecnie zajmują się pacjentami z Żywca ze względu
na brak odpowiednich warunków do świadczenia opieki zdrowotnej w samym
Żywcu. Innymi słowy, system kontraktowania NFZ nie wspiera długoterminowego finansowania w służbie zdrowia, a ponieważ właśnie takie projekty związane z infrastrukturą w opiece zdrowotnej wymagają długiego czasu, aby inwestycja się zwróciła, stanowi to największe wyzwanie, przed którym na drodze
do osiągnięcia zamknięcia finansowego stoją i powiat, i partner prywatny.
Zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną w Żywcu nie może zostać zaspokojone przez istniejące ośrodki, co prowadzi do sytuacji, w której pacjenci
szukają leczenia w innych miejscach, a listy oczekujących cały czas się wydłużają (obecnie istniejący szpital w Żywcu liczy już sobie sto lat).
Tworzenie nowego szpitala stanie się poważnym źródłem zatrudnienia zarówno podczas fazy budowy, jak i – co jeszcze ważniejsze – po jego
otwarciu. Szpital ten będzie odgrywał trwałą i ważną rolę, a także stanie się
źródłem przychodów dla gospodarki powiatu żywieckiego. Szpital nie tylko
będzie płatnikiem wszystkich lokalnych podatków, ale także ważnym pracodawcą zarówno dla wykwalifikowanych pracowników, jak i dla personelu
niemedycznego, który znajdzie zatrudnienie w różnych usługach wymaganych do prawidłowego działania szpitala, a świadczonych przez lokalnych
dostawców. Polepszona reputacja szpitala zachęci turystów i spowoduje napływ przychodów do regionu, a także spowoduje, że powiat żywiecki stanie
się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.
Partner prywatny planuje zaprogramować możliwości szpitala w taki sposób, aby mógł on służyć w czasie zmian demograficznych, które będą zmierzały w kierunku starzenia się społeczeństwa. Pomimo że obecnie przyrost
naturalny wynosi -0,1% rocznie, oczekuje się, że w ciągu kolejnych dziesięciu
lat liczba mieszkańców Żywca w wieku powyżej sześćdziesięciu lat zwiększy
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się o około 5%. Taka zmiana w strukturze wiekowej powiatu będzie stanowiła
kolejne obciążenie dla służby zdrowia w regionie, gdyż koszt opieki zdrowotnej zwiększa się z wiekiem prawie w postępie geometrycznym. Wdrożenie
kompleksowego programu usprawniającego opiekę geriatryczną i długoterminową zmniejszyłoby negatywne konsekwencje starzenia się społeczeństwa.
Powyższe plany są gotowe do wdrożenia, ale zależą całkowicie od zdolności partnera prywatnego – wspieranego przez powiat – do zapewnienia
finansowania. Jak już zostało to przedstawione wcześniej, system działania
NFZ stanowi przeszkodę w osiągnięciu wspomnianego celu i dlatego moim
zdaniem konieczne są następujące działania. Po pierwsze, otrzymanie przez
Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zgody od centrali NFZ na zobowiązanie się do zorganizowania konkursu na kontrakt długoterminowy lub na
udzielenie długoterminowego przedłużenia kontraktu NFZ dla powiatu, który z kolei może zostać scedowany na partnera prywatnego. Po drugie, potwierdzenie, że Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wyraźnie zgadza
się z zasadą, że „pieniądze podążają za pacjentem”, co oznacza, że partner
prywatny może być pewien zwiększenia limitów kontraktowych przez BFZ
w sytuacji, w której pacjenci w wyniku inwestycji czynionych przez partnera
prywatnego wrócą do nowego szpitala PPP, przy założeniu oczywiście, że
zarówno szpital, jak i procedury medyczne spełniają wszystkie wymogi NFZ
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opieki medycznej.
Proszę pana ministra o wsparcie tej pionierskiej inicjatywy władz powiatu żywieckiego oraz firmy kanadyjskiej i o udzielenie im – przez podległy
panu Narodowy Fundusz Zdrowia – wszelkiej pomocy.
Z poważaniem
Tadeusz Kopeć


Odpowied
Warszawa, 2012.08.21
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z przesłanym przy piśmie z dnia 12 lipca 2012 r., znak: BPS/043-17-663/12, oświadczeniem Pana Senatora Tadeusza Kopcia w sprawie pomocy w zawarciu umowy przez ZZOZ w Żywcu z NFZ na okres dłuższy niż 3 lata, 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.), zwanej dalej „Ustawą”, 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
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej są ściśle powiązane z planem finansowym
i poziomem środków finansowych, jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Jak więc z tego wynika, 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
na okres przekraczający 3 lata.
Stosownie zaś do art. 156 ust. 1 ustawy, właściwym do wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata jest Prezes Funduszu.
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. W tym miejscu pragnę zauważyć, iż kwestia optymalnego okresu
trwania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych w zakresie leczenia szpitalnego (wyrażania zgód na zawarcie umów przekraczających okres 3 lat)
w ujęciu generalnym, została dostrzeżona przez Ministra Zdrowia.
Minister Zdrowia pismem z dnia 31 lipca br., znak: MZ-UZ-PR-71-28189-2/MM/12,
zwrócił się do Pani Agnieszki Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
o przeanalizowanie wskazanego problemu, przedstawiając jednocześnie stanowisko
w sprawie. Kopię wskazanego pisma jak również kopię odpowiedzi Pani Prezes przesyłam w załączeniu. Wymaga także 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.
Kwestia zaś sposobu redystrybucji środków Funduszu na poziomie województwa
określana jest w planie finansowym oddziału, którego projekt stosownie do art. 106
ust. 10 pkt 1 ustawy opiniowany jest przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu,
w której skład wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powołanymi
przez sejmik województwa (art. 106 ust. 2 ustawy).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann

Załącznik 1
Pismo MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.07.26
Pani
Agnieszka Pachciarz
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Niniejszym pismem pragnę zwrócić się do Pani z prośbą o przeanalizowanie problemów optymalnego okresu trwania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
zawieranych w zakresie leczenia szpitalnego (wyrażania zgód na zawarcie umów przekraczających okres 3 lat).
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Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego (w szczególności w przypadku podmiotów wieloprofilowych), wiąże się z koniecznością licznych inwestycji w niezbędną infrastrukturę, jak również w zasoby materialne, niematerialne i ludzkie,
które często wymagają zewnętrznego finansowania. Okres zwrotu takich inwestycji jest
bardzo długi i często znacznie przekracza ustawowy okres 3 lat, na które może zostać zawarta umowa na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej bez zgody Prezesa Funduszu.
Wieloletnie umowy (np. 5 lat) stwarzają szpitalom większą stabilność finansową i organizacyjną. Są ważną gwarancją pozyskiwanych od instytucji finansowych środków na
rozwój i zabezpieczają zaciągane zobowiązania. Umożliwiają również wzbogacenie mechanizmów finansowania poprzez rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Pozwalają
na realne tworzenie planów długookresowych, zwłaszcza w części inwestycyjnej, poprzez ograniczanie obszarów ryzyka (legislacyjnego, organizacyjnego i ekonomicznego).
Stabilność Kontraktu dla szpitala przekłada się również na większe poczucie bezpieczeństwa utrzymania miejsc pracy przez pracowników.
Dla świadczeniobiorców wieloletnie umowy szpitala wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie dostępności świadczeń poprzez ciągłość leczenia, co może powodować sprawniejszą obsługę list oczekujących.
Dla płatnika świadczeń opieki zdrowotnej wieloletnie umowy ze szpitalami powinny natomiast spowodować ograniczenie kosztów administracyjnych ze względu na
obniżenie kosztów transakcyjnych.
Z drugiej strony nie można zapominać, że zbytnie wydłużanie umów (poza okres
3 lat) niesie ze sobą również ujemne konsekwencje. Wprowadza bowiem barierę ograniczającą (przez dany okres) możliwość skutecznego wejścia na rynek nowych podmiotów. Ogranicza również możliwość wprowadzenia przez Fundusz nowych produktów kontraktowych (np. opieka koordynowana).
Uprzejmie proszę Panią Prezes o odniesienie się do przedstawionych powyżej argumentów oraz (ewentualnie) o przedstawienie wyników analiz, jeżeli takie przeprowadzane były przez Fundusz w przedmiotowej kwestii.
Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie wykazu świadczeniobiorców, którzy
zawarli i realizują w chwili obecnej umowy o udzielanie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego przekraczające okres 3 lat. Proszę o przekazanie powyższego wykazu
w rozbiciu na oddziały wojewódzkie z zaznaczeniem okresu obowiązywania umowy.
Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie wykazu świadczeniodawców, którzy
zawarli i realizują w chwili obecnej umowy o udzielanie świadczeń z zakresu leczenia
szpitalnego przekraczające okres 3 lat, w rozbiciu na oddziały wojewódzkie Funduszu
i wskazaniem rodzajów, zakresów i okresów ich obowiązywania.
Uprzejmie proszę o przekazanie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszego pisma.
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

Załącznik 2
Pismo PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Warszawa, 8.08.2012 r.
Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2012 r. (znak: MZ-UZ-PR-71-28189-1/MM/12)
w sprawie optymalnego okresu trwania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
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w zakresie leczenia szpitalnego uprzejmie wyjaśniam, że podzielam przedstawione w nim
opinie i argumenty dotyczące potrzeby wydłużenia okresów obowiązywania przedmiotowych umów. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na następujące aspekty sprawy.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2012 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, określenie okresu obowiązywania umowy pozostaje ustawową kompetencją dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Także inicjatywa zawarcia umowy na okres dłuższy niż
trzy lata spoczywa w jego rękach. W przeszłości i obecnie Prezes Funduszu pozytywnie
odnosił się do wniosków w tym zakresie, jednak ustawa o świadczeniach nie daje
Prezesowi prawa wydawania dyrektorom oddziałów wojewódzkich wiążących zaleceń
o charakterze ogólnym. Należy ponadto zwrócić uwagę, że w obecnym brzmieniu ustawy każdy wniosek do Prezesa Funduszu o wydłużenie okresu obowiązywania umowy i każda zgoda Prezesa w tym zakresie sankcjonują jedynie odstępstwo od ogólnej
reguły ograniczającej czas obowiązywania umowy do trzech lat. Nie jest to regulacja
prawna odpowiadająca obecnym potrzebom, szczególnie w sytuacji, kiedy zdecydowana większość decyzji dotyczących dłuższego niż trzy lata okresu obowiązywania
umów powinna być podejmowana przed ogłoszeniem postępowań w sprawie zawarcia
umów. W ocenie Funduszu należy wprowadzić prace nad zmianą regulacji ustawowej w kierunku umożliwienia Prezesowi Funduszu, w ramach określonych w ustawie
ograniczeń, określania okresów obowiązywania umów dostosowanych do specyfiki
poszczególnych rodzajów świadczeń.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że faktyczny okres obowiązywania umowy
może ulec istotnemu skróceniu w stosunku do pierwotnie zakładanego w wyniku
utraty możliwości udzielania świadczeń gwarantowanych. Dlatego oprócz stworzenia warunków do zawierania dłuższych umów niezbędne jest zachowanie stabilizacji w zakresie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, które są określane
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
Należy ponadto zauważyć, że kwestia okresu obowiązywania umów jest nierozerwalnie związana ze sposobem ich zawierania, w tym regulacjami prawnymi dotyczącymi konkursów ofert. W tym zakresie liczę na konstruktywną współpracę i skorzystanie z doświadczeń płatnika przy okazji ewentualnej nowelizacji przepisów dotyczących przedmiotowych zagadnień. W ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia możliwości wprowadzenia lepszych, stabilizujących system opieki zdrowotnej, rozwiązań nie
dotyczą tylko szpitali i lecznictwa stacjonarnego. W szczególności proponuję rozważenie stworzenia warunków umożliwiających zawieranie umów na czas nieokreślony
w podstawowej opiece zdrowotnej (z wyłączeniem opieki nocnej i świątecznej), co wydaje się uzasadnione m.in. niekonkursowym trybem zawierania umów.
W załączeniu przekazuję wykaz świadczeniodawców (płyta CD-ROM), którzy realizują umowy w zakresie lecznictwa szpitalnego zawarte na okres dłuższy niż 3 lata.
Umowy te stanowią 27% liczby wszystkich umów w tym zakresie.
Z poważaniem
PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka
oraz senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka,
do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
oraz do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
Od kilku lat na niektórych osiedlach w Aglomeracji Górnośląskiej właściciele terenów, na których są posadowione miejsca parkingowe (wewnętrzne
drogi osiedlowe), zlecają prywatnym firmom zakładanie blokad na koła samochodów nienależących do mieszkańców znajdujących się tam nieruchomości.
Należy przy tym stwierdzić, iż niejednokrotnie w takich przypadkach dochodziło do sytuacji kuriozalnych, mianowicie blokady były zakładane na koła
samochodów osób, które przyjechały w odwiedziny do mieszkańców osiedla
lub też były tam tylko przejazdem. Stąd rodzą się następujące wątpliwości.
1. Na podstawie jakiego przepisu, jakiej ustawy prywatne firmy są
uprawnione do zakładania blokad na koła pojazdów, a zarazem ściągania
opłat za zdjęcie tychże blokad, warunkując jednocześnie zdjęcie blokady
uiszczeniem opłaty według swojego taryfikatora?
2. Na jakiej podstawie funkcjonariusze Policji odmawiają interwencji w niniejszych przypadkach, skoro działania firm prowadzą do bezprawnego ograniczenia w używaniu rzeczy będących własnością osób pokrzywdzonych?
Ograniczenia bezprawnego, gdyż podmioty, o których mowa, nie mają prawa
ograniczać korzystania z rzeczy będących cudzą własnością, ponadto ograniczenie wolności może nastąpić tylko na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Na jakiej podstawie owe firmy uzależniają zdjęcie blokady od uprzedniego uiszczenia określonej kwoty, skoro są związane z tym odpowiednie
przepisy kodeksu postępowania cywilnego?
Andrzej Misiołek
Leszek Piechota

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 27 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo Nr BPS-043-17-666/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. przekazujące oświadczenie senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechoty, złożone podczas
17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 r., dotyczące zakładania blokad na
koła pojazdów przez prywatne firmy, przedstawiam – w zakresie swojej właściwości –
następujące stanowisko.
W odniesieniu do pytania pierwszego, uprzejmie informuję, że podstawa prawna
dla unieruchamiania kół pojazdów za pomocą blokad została określona w przepisach
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.). Zgodnie z art. 130a ust. 8 przywołanej ustawy pojazd może być
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unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub
niezagrażającego bezpieczeństwu. W takim przypadku – na podstawie art. 130a ust. 9
ustawy – pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie zawiera przepisów, które uprawniałyby inne podmioty, w tym firmy
prywatne, do takiego unieruchamiania pojazdów.
Jednocześnie, należy wskazać, że zgodnie z opinią prawną sporządzoną przez Biuro Prawne Komendy Głównej Policji, blokowanie kół pojazdów pozostawionych poza
drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu, przez podmioty prywatne nie
stanowi – co do zasady – przestępstwa ani wykroczenia. W treści przedmiotowej opinii zaznaczono jednak, że w konkretnych okolicznościach faktycznych może dojść
do spełnienia znamion czynu zabronionego, dlatego też każdy przypadek powinien
być oceniany indywidualnie, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych
i prawnych w nim występujących.
Nawiązując do drugiego pytania, pragnę wskazać, że według przywołanej wyżej
opinii prawnej Biura Prawnego Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze Policji powinni każdorazowo indywidualnie oceniać konkretny czyn, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych występujących w zaistniałej sytuacji.
Powinni dokonać kolejno oceny, czy konkretny czyn zawiera znamiona wykroczenia,
następnie czy jest społecznie szkodliwy, a także czy sprawca podlegający ukaraniu
ponosi winę za swój czyn.
Jeżeli w konkretnym przypadku nie doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, to brak jest podstaw prawnych do żądania przez funkcjonariuszy Policji
usunięcia blokady z koła pojazdu przez zarządcę terenu prywatnego, znajdującego się
poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu, jego właściciela lub inne
osoby działające w ich imieniu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

Odpowied
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 7 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. złożone przez panów senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechotę, przekazane przy piśmie z dnia 7 sierpnia
2012 r., znak BPS/043-17-665/12, w sprawie zakładania blokad na koła samochodów parkowanych na prywatnych parkingach, w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
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W oświadczeniu senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechoty opisano praktyki
właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są parkingi (lub osób przez tych
właścicieli upoważnionych) polegające na unieruchamianiu blokadami zakładanymi
na koła – pojazdów należących do osób trzecich. Działania te mają na celu uniemożliwienie odjechania pojazdami, dopóki nie zostanie uiszczona opłata za parkowanie.
Zakładanie blokad na koła pojazdów, jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt VI ACa 1124/08 (LEX
nr 1120312), stanowi daleko idący środek represji. Tego rodzaju czynności są w systemie prawnym uznawane za środki przymusu bezpośredniego [por. art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn.
zm.), art. 11e ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.)]. Używanie tego typu urządzeń jako środka
represji ograniczającego prawo własności, pozostaje tym samym w wyłącznej sferze
władztwa państwa, zgodnie bowiem z przepisem art. 64 Konstytucji RP własność może
być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona
istoty prawa własności. Środki tego typu mogą być więc stosowane wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego.
Do opisanych w oświadczeniu senatorów stanów faktycznych nie ma zastosowania
prawo zatrzymania uregulowane w przepisach art. 461 §1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz
oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Regulacji tej nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych.
Z przepisów tych wynika, że prawo zatrzymania nie przysługuje osobie świadczącej usługi dotyczące parkowania pojazdów w zakresie roszczeń tych osób o zapłatę
należności za usługę parkingową. Roszczenie o zapłatę za usługę parkingową nie jest
bowiem roszczeniem o zwrot nakładów na rzecz ani roszczeniem o naprawienie szkody
wyrządzonej przez rzecz.
Należy podnieść, że stosownie do przepisu art. 130a ust. 8 i 9 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.) pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz
nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu, a unieruchomienia
tego dokonuje Policja lub straż gminna (miejska).
Mając powyższe okoliczności na uwadze, zakładanie blokad na koła przez osoby,
którym nie przyznano wyraźnie takiego uprawnienia w ustawie, należy uznać za działanie bezprawne.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
Podsekretarz Stanu

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

215

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 7 września 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2012 roku (sygn. BPS/043-17-664/12),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatorów RP Pana Andrzeja Misiołka oraz Pana Leszka Piechotę podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 roku w sprawie zakładania blokad na koła samochodów parkowanych na
prywatnych parkingach, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) drogą publiczną jest droga, z której
może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami
określonymi przepisami prawa. A zatem parking zlokalizowany w obrębie takiej drogi
jest miejscem ogólnodostępnym, z którego może korzystać każdy uczestnik ruchu
drogowego. Właściciele nieruchomości położonych w pobliżu takiego parkingu (np.
spółdzielnie mieszkaniowe, stacje benzynowe) czy osoby lub podmioty przez nich najęte nie mogą dysponować miejscami parkingowymi i ograniczać do nich dostępu.
Dotyczy to także działania polegającego na blokowaniu kół pojazdów należących do
osób korzystających z takich miejsc.
Należy przy tym podkreślić, iż nawet w przypadku, gdy pojazd zaparkowany jest
nieprawidłowo, prawo do założenia blokady jako sankcji przewidzianej w przepisach
ruchu drogowego posiada wyłącznie Policja lub Straż Miejska, o czym stanowi wyraźnie art. 130a ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (t.j.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
Sytuacja prawna w odniesieniu do miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenie prywatnej nieruchomości przedstawia się natomiast następująco.
Właściciel takiej nieruchomości może, zgodnie z ogólnymi unormowaniami regulującymi treść prawa własności, korzystać z niej z wyłączeniem innych osób, a tym
samym zadecydować o tym, jakie osoby dopuści do korzystania ze swojej własności
oraz na jakich warunkach. Korzystanie z takiego parkingu bez zgody uprawnionego
należy traktować jako naruszenie prawa własności w rozumieniu art. 222 §2 Kc oraz
naruszenie posiadania w rozumieniu art. 342 Kc.
Tym niemniej, z samego faktu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości
oraz wykonywania nad nią władztwa właściciel (uprawniony) nie uzyskuje prawa do
unieruchomienia pojazdu osoby, która bez jego zgody korzysta z jego nieruchomości.
W przypadku wspomnianych naruszeń uprawniony może korzystać jedynie ze środków przewidzianych przez prawo, a więc ze środków ochrony posesoryjnej (art. 344
Kc) oraz z roszczenia negatoryjnego (art. 222 §2 Kc). W przypadku naruszenia posiadania nieruchomości ustawodawca przewidział także dopuszczalność zastosowania
tzw. samopomocy, przyznając posiadaczowi nieruchomości prawo do przywrócenia
własnym działaniem stanu poprzedniego niezwłocznie po samowolnym naruszeniu
jego posiadania (art. 343 §2 Kc). Jednakże, jak się wydaje, założenie blokady trudno
uznać za środek samopomocy dopuszczalny w świetle wspomnianego uregulowania.
Zablokowanie kół nie może bowiem wywołać skutku w postaci przywrócenia stanu
poprzedniego, czyli opuszczenia posesji.
Uregulowania dotyczące ochrony własności oraz ochrony posesoryjnej, w tym uregulowania dotyczące zakresu dopuszczalnej samopomocy, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Właściciel nieruchomości nie może uchylić bezprawności swojego działania przez uprzedzenie o możliwości założenia blokady w formie ogłoszenia
zamieszczonego przy wjeździe na teren posesji, nawet przy założeniu, iż osoba bezprawnie korzystająca z parkingu liczy się z taką możliwością. Takie ogłoszenie będzie
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prawnie irrelewantne, gdyż niezależnie od jego treści uprawniony może realizować
przysługującą mu ochronę wyłącznie w oparciu o środki przewidziane przez prawo.
Należy jednak osobno rozważyć sytuację, w której właściciel nieruchomości udostępnia miejsca parkingowe znajdujące się na terenie jego posesji na podstawie umów
zawieranych z osobami korzystającymi z takiego parkingu. Umowy takie mogą określać
m.in. wysokość opłaty za pozostawienie pojazdu oraz, przykładowo, sankcje w przypadku nieuiszczenia opłaty lub przekroczenia uzgodnionego w umowie czasu korzystania z miejsca postojowego. Istnieje możliwość, iż jedną z takich umownych sankcji
będzie założenie blokady, zdejmowanej za uiszczeniem odpowiedniej należności. Jak
się wydaje, podobnie można by traktować powszechnie stosowaną sankcję w postaci
braku możliwości opuszczenia obiektu do czasu uiszczenia stosownych należności,
co realizuje się przez brak możliwości otwarcia zapory (szlabanu). Każda tego typu
klauzula umów podlega indywidualnej ocenie zarówno z punktu widzenia jej ważności
w świetle art. 58 Kc, jak i z punktu widzenia możliwego uznania jej za niedozwolone
postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 Kc. Ocena taka jest możliwa jedynie
z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku.
Przyjmując założenie, iż blokada na koła została założona w oparciu o ważną i wiążącą umowę zawartą między osobą prowadzącą parking a właścicielem pojazdu, a zatem za zgodą tego ostatniego, okoliczność wyrażenia zgody wyłącza – przez kontratyp
zgody pokrzywdzonego – odpowiedzialność karną lub odpowiedzialność za wykroczenie, jakiej bez wspomnianej zgody mogłaby ewentualnie podlegać – z zastrzeżeniem
wcześniejszych uwag w tym zakresie – osoba zakładająca blokadę.
Doktryna i orzecznictwo nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy działanie polegające na bezprawnym założeniu blokady mogłoby rodzić odpowiedzialność
karną lub odpowiedzialność za wykroczenie. Jak się wydaje, w tym zakresie zastosowanie mogłoby mieć kilka kwalifikacji czynów z Kodeksu karnego lub z Kodeksu
wykroczeń.
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że bez względu na to, czy ruch pojazdów odbywa się na drodze publicznej czy na drodze wewnętrznej znajdującej się
w strefie ruchu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
kierujący pojazdem ma obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego, a egzekwowanie tego obowiązku oraz stosowanie wszelkich form represji związanych z popełnieniem wykroczenia należy wyłącznie do organów i służb publicznych – Policji
i straży gminnych.
Jednocześnie w odniesieniu do poruszonej w wystąpieniu problematyki pragnę
wskazać, że w opinii Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze Policji powinni każdorazowo oceniać konkretny czyn z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych występującej sytuacji. W szczególności policjanci powinni dokonać
oceny, czy konkretny czyn zawiera znamiona wykroczenia.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Michał Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
oraz do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Premierze!
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie dnia 5 lipca
2012 r. odbyła się debata na temat sytuacji podwykonawców pracujących
przy realizacji inwestycji drogowych na Podkarpaciu. Jej organizatorem byli
parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu udział wzięło ponad
80 osób – wicewojewoda podkarpacki, parlamentarzyści, samorządowcy,
strony realizacji inwestycji drogowych, w tym przedstawiciele GDDKiA, firm
wykonujących oraz ich podwykonawców, eksperci oraz zaproszeni goście.
Spotkanie było spowodowane licznymi przypadkami stosowania przez
wykonawców szkodliwych praktyk w relacjach gospodarczych wobec podwykonawców. Celem spotkania było więc wskazanie trudności i ich przyczyn
oraz możliwości uzyskania efektywnego finansowania podwykonawców
i kontraktowania zadań, poznanie rzeczywistej skali tego zjawiska, odniesienie się do problemów, podjęcie próby ich rozwiązania oraz wypracowanie
stanowiska zmierzającego w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania firm będących podwykonawcami przedsiębiorstw zajmujących
się realizacją zamówień publicznych, w szczególności w zakresie budowy
dróg i autostrad. Program spotkania koncentrował się na omówieniu problemu z punktu widzenia inwestora, wykonawców i poszkodowanych przedsiębiorców będących podwykonawcami przedsiębiorstw zajmujących się
realizacją inwestycji w kontekście obecnie obowiązującego stanu prawnego
i proponowanych zmian ustawowych. Uczestnicy konferencji w Rzeszowie
w trakcie wystąpień dali wyraz głębokiej obywatelskiej troski o przyszłość
firm zaangażowanych w realizację inwestycji drogowych. Problem jest bardzo poważny. Dotyczy dostawców materiałów i sprzętu wykorzystywanego do budowy autostrad, firm transportowych oraz wielu współpracujących
z nimi mniejszych podmiotów gospodarczych.
Sytuacja poszkodowanych podwykonawców jest dramatyczna. Faktury
są niezapłacone przez zleceniodawcę, a urząd skarbowy domaga się od podwykonawców uregulowania zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa – przysyła wezwania do zapłaty. Za chwilę właściciele tych firm będą
zmuszeni pójść na zasiłki dla bezrobotnych. To z kolei oznacza pogorszenie
i tak już trudnej sytuacji powiatów, bo przybędzie ludzi bez pracy. Takich
firm, które zatrudniają pracowników, na samym Podkarpaciu jest ponad
dwieście.
Mamy tutaj do czynienia ze spiralą zadłużeń finansowych. Poszkodowani przedsiębiorcy ze względu na zaległości w zobowiązaniach wobec Skarbu
Państwa oraz innych podmiotów gospodarczych nie mają szans na przystąpienie do przetargów. To wyklucza ich z ubiegania się o nowe kontrakty.
Prawo nie dla wszystkich jest jednakowe. Powstają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wygrywają konkursy przetargowe, biorą pieniądze i bankrutują, a cierpią na tym najmniejsze firmy.
W świetle przedstawionych okoliczności niezrozumiałe jest zachowanie
inwestora, który uciekając się do stwierdzenia, iż dokonał zapłaty na rzecz
wykonawców, nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. Działania tak
wysoce wyspecjalizowanej instytucji, jaką jest GDDKiA, powołanej do zarządzania projektami przekraczającymi łącznie miliardy złotych, winny cechować się najwyższym profesjonalizmem, który gwarantuje pewność obrotu
gospodarczego. Rzeczywistość jest jednak taka, iż kilkaset małych i średnich
firm stanęło na skraju bankructwa, a przedsiębiorcy są zagrożeni utratą dorobku całego życia.
Pozwolenie na bankructwo tych firm, spowodowane niewywiązaniem
się z umowy publicznego inwestora oraz sztywnymi przepisami dotyczącymi
zobowiązań podatkowych, będzie ogromnym uderzeniem w sektor budowlany i poważną stratą dla polskiej gospodarki.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, zebranych uwag, wniosków i spostrzeżeń w kwestii założeń wynikających z projektu nowelizacji ustawy
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o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, sformułowano szereg
postulatów. Mówią one o:
1. Wypłacie zaległych należności dla poszkodowanych firm (podwykonawców) realizujących inwestycje infrastrukturalne, w szczególności drogowe.
2. Udzieleniu wsparcia firmom, które z powodu braku wypłaty należności za wykonane usługi i dostarczone materiały są o krok od bankructwa.
3. Podjęciu działań legislacyjnych mających na celu uniemożliwienie ponoszenia strat przez podwykonawców z powodu błędów lub bankructw firm,
które wygrały przetargi na wykonanie prac związanych z infrastrukturą drogową.
4. Zmianie w ustawie o udzielaniu zamówień publicznych części dotyczącej wyboru ofert na podstawie kryterium najniższej ceny.
5. Podjęciu działań w zakresie umorzenia podatku VAT lub przesunięcia
terminu jego płatności do momentu uzyskania należności za wykonane zlecenie.
6. Wprowadzeniu przepisów prawnych uniemożliwiających odliczanie
przez dłużnika podatku VAT z niezapłaconych faktur oraz zaliczanie niezapłaconych faktur do kosztów prowadzenia firmy. Niezapłacona faktura nie
powinna wiązać się ani z kosztem, ani z przychodem.
W dniu 31 lipca 2012 r. prezydent RP podpisał ustawę o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. W opinii parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości szybko opracowana i uchwalona ustawa
budzi wątpliwości co do jej skuteczności we wspieraniu podwykonawców
wykorzystywanych przez wykonawców generalnych. Projekt ustawy to niestety tylko doraźna odpowiedź rządu na sytuację, którą mamy na rynku
– próbuje się walczyć z objawami, zupełnie nie dotykając przyczyn. Projekt
ustawy nie tylko rzutuje na zasadę równości stron i równego traktowania
podmiotów przez władze publiczne, ale również narusza zasadę ochrony
praw majątkowych zapisaną w art. 64 konstytucji. Ta ustawa narusza przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – nie mówię już o tym, że
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wymagają niezbędnej nowelizacji. I taką nowelizację należałoby przeprowadzić, a nie tworzyć ustawy
prowizoryczne. Kierując wniosek w trybie kontroli następczej do Trybunału
Konstytucyjnego, Pan Prezydent podzielił naszą wątpliwość co do kwestionowanych przepisów rządowej ustawy.
Mając na względzie przedstawione kwestie, zwracam się do Pana Prezydenta i Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące
pytania.
1. Jakie kroki zamierza podjąć Pan Prezydent i Pan Premier w celu zaspokojenia wierzytelności poszkodowanych przedsiębiorców wykonujących
prace przy budowie dróg i autostrad realizowanych przez GDDKiA, nieobjętych wspomnianą ustawą?
2. Kiedy zostaną podjęte prace nad kompleksową regulacją prawną, która będzie na równi traktowała wszystkie podmioty zajmujące się realizacją
zamówień publicznych, w szczególności zaś budową dróg i autostrad, i jakie
będą jej założenia?
3. Jakie jest stanowisko Pana Prezydenta i Pana Premiera w sprawie
postulatów sformułowanych przez uczestników debaty z udziałem poszkodowanych podwykonawców, która miała miejsce w dniu 5 lipca 2012 r.
w Rzeszowie?
Z poważaniem
Władysław Ortyl
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Odpowied
SEKRETARZA STANU
w KANCELARII PREZYDENTA RP
Warszawa, 3 października 2012 r.
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego uprzejmie dziękuję za przekazanie oświadczenia Senatora Władysława Ortyla złożonego na
17. posiedzeniu Senatu, a dotyczącego sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy
uczestniczący w realizacji publicznych inwestycji drogowych.
Proszę o przekazanie Panu Senatorowi wyrazów wdzięczności za podjęcie publicznej debaty na ten temat. Prezydent zdawał sobie sprawę z wagi społecznej i gospodarczej problemu, dlatego między innymi podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2012 roku
o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających
z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Jednocześnie jednak powstały wątpliwości związane z konstytucyjnością wyżej wymienionej ustawy, co spowodowało, że
Prezydent poddał rozwiązania przyjęte w ustawie ocenie Trybunału Konstytucyjnego
z uwagi na możliwe naruszenie zasad równości i ochrony praw majątkowych.
Ponadto, mając na względzie znaczenie społeczne tego zagadnienia Kancelaria
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej angażuje się w organizację spotkań i debat dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. Uprzejmie proszę o przekazanie Panu Senatorowi zaproszenia na seminarium eksperckie w języku angielskim pod tytułem „The requirements and challenges of market-based infrastructure development”. Spotkanie
z udziałem pana Jamesa Stewarta – byłego prezes agencji rządu Wielkiej Brytanii Infrastructure UK, obecnie Global Head of Infrastructure w KPMG, który wygłosi główny
referat pt. Market-based financing of infrastructure projects based on the UK experience – odbędzie się 12 października 2012 roku o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim.
Z wyrazami szacunku
Olgierd Dziekoński

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 10.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak BPS/043-17-668/12,
przy którym przekazano oświadczenie senatora Władysława Ortyla złożone podczas
17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 r. w sprawie niezaspokojonych
roszczeń podwykonawców robót budowlanych, realizowanych w ramach zamówień
publicznych, uprzejmie przekazuję następujące informacje.
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W pierwszym pytaniu senator zwrócił się o wskazanie jakie zostaną podjęte kroki „w celu zaspokojenia wierzytelności poszkodowanych przedsiębiorców wykonujących prace przy budowie dróg i autostrad realizowanych przez GDDKiA” nieobjętych
uchwaloną ustawą.
Odnosząc się do powyższego pytania uprzejmie informuję, iż w dniu 31 lipca br.
Prezydent RP podpisał ustawę o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, która została
opublikowana w Dzienniku Ustaw i w dniu 3 sierpnia br. weszła w życie.
Ustawa odnosi się do przedsiębiorców, których definicje zawarto w art. 4 omawianej ustawy tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Zatem
ustawa nie obejmuje swym zakresem podmiotowym przedsiębiorców dużych, którzy
w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie
więcej niż 250 pracowników oraz osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych
50 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego
z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Powyższe rozwiązanie jest wynikiem założenia, że w realiach rynku duzi przedsiębiorcy zwykle pełnią
funkcję wykonawcy a nie podwykonawcy będącego przedsiębiorcą, którego należności mają być chronione niniejszą ustawą. Należy również podkreślić, iż niewątpliwie
duzi przedsiębiorcy posiadają niezbędne środki do tego aby uzyskać fachową pomoc
prawną zapewniającą zawarcie korzystnych umów oraz skuteczne dochodzenie wynikających z nich należności.
Natomiast rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o dalszych podwykonawców, rozważane na etapie prac parlamentarnych, nie zostało uwzględnione ze względu
na trudności z weryfikacją przez GDDKiA dalszych podwykonawców, realizujących
dane zamówienie o roboty budowlane, jak też ze względu na ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w sytuacji braku możliwości dochodzenia przez GDDKiA od wykonawcy zwrotu wypłaconych należności dalszym podwykonawcom. Zatem rozszerzenie zakresu ustawy o dalszych podwykonawców było rozważane przez Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jednakże nieuwzględnienie tej propozycji było podyktowane względami merytorycznymi i praktycznymi.
Należy mieć jednak na uwadze, że Prezydent RP po podpisaniu ustawy złożył
w dniu 7 sierpnia br. do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej na
podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP wniosek o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z Konstytucją RP. Prezydent podniósł m.in. zarzut niezgodności art. 1, art. 3 i art. 4 z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 oraz z art. 2 i art. 20 i 22
Konstytucji wskazując na nadmiernie ograniczony za pomocą kryterium inwestora
(GDDKiA) oraz rozmiar przedsiębiorcy (średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót
netto), krąg podmiotów objętych ustawą. Do czasu rozpatrzenia wniosku Prezydenta
RP przez Trybunał Konstytucyjny i ewentualnie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności niektórych przepisów ustawy z Konstytucją – wszystkie przepisy
ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności
przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych obowiązują. Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji RP orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić
inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może
przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy.
Wobec powyższego dyskusja na temat zasadności przyjętych w omawianej ustawie rozwiązań bądź na temat tego, czy konieczne jest dokonywanie jej zmian i w jakim zakresie (np. objęcie jej zakresem obowiązywania większego kręgu podmiotów),
powinna zostać poprzedzona analizą orzeczenia, które w tej sprawie wyda Trybunał
Konstytucyjny.
W pytaniu drugim senator zapytał „Kiedy zostaną podjęte prace nad kompleksową
regulacją prawną, która będzie na równi traktowała wszystkie podmioty zajmujące się
realizacją zamówień publicznych, w szczególności zaś budową dróg i autostrad, i jakie
będą jej założenia?”.
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Wobec tego pytania podkreślenia wymaga fakt, iż Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w trakcie prac nad projektem ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych przewidywało również rozwiązania bardziej generalne
dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane. Jednakże ze względu na konieczność szybkiego uchwalenia przedmiotowej ustawy, szerszy zakres oddziaływania
rozwiązań generalnych i konieczność ich konsultacji z organizacjami samorządu terytorialnego Rada Ministrów podjęła w dniu 30 maja br. decyzję o zawężeniu propozycji
kierowanych do Sejmu RP. Dlatego też od czerwca br. mając na uwadze generalny
problem braku płatności w odpowiednim czasie podwykonawcom Rada Ministrów
podjęła prace nad zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt
ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych poświęcony tylko kwestii podwykonawców będący przedmiotem pogłębionych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych jest przygotowany w Urzędzie Zamówień Publicznych.
Równocześnie obok prac legislacyjnych zostały podjęte natychmiastowe działania
w zakresie kontraktów zawieranych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W nowo ogłaszanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
na budowę dróg GDDKiA zawiera wymóg zgłaszania przez wykonawców wszystkich
podwykonawców. Ponadto wprowadzono do kontraktów GDDKiA na szeroką skalę
płatności zaliczkowe zabezpieczone gwarancją bankową. W takim przypadku Skarb
Państwa posiada zabezpieczenie, a wykonawca uzyskuje środki, dzięki którym ma
szanse na zachowanie płynności finansowej w toku realizacji kontraktu, co było najczęstszym powodem zaległości w stosunku do podwykonawców. Dodatkowo zaliczki
umożliwią wzięcie udziału w postępowaniach mniejszym podmiotom, które nie są tak
silne finansowo, żeby konkurować z wielkimi koncernami. Do umów o roboty budowlane wprowadzane są również postanowienia o waloryzacji cen.
Natomiast w zakresie pytania trzeciego odnoszącego się do postulatów sformułowanych przez uczestników opisanej przez pana senatora Ortyla debaty z udziałem
poszkodowanych podwykonawców, która miała miejsce w dniu 5 lipca 2012 r. w Rzeszowie, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Odnosząc się do postulatu dotyczącego podjęcia działań w zakresie przesunięcia
terminu płatności VAT do momentu odzyskania należności za wykonane zlecenie (pkt
5) należy podkreślić, że system podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności
krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa
unijnego. Oznacza to, że regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej
dalej „ustawą o VAT” muszą być zgodne w szczególności z przepisami dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej
„dyrektywą 2006/112/WE”.
Stosownie do art. 63 dyrektywy 2006/112/WE zdarzenie powodujące powstanie
obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny, w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Zgodnie z art. 66 dyrektywy, w drodze odstępstwa, państwa członkowskie mogą postanowić, że VAT staje się wymagalny dla
określonych transakcji lub dla określonych kategorii podatników w jednym z następujących terminów:
a) nie później niż z datą wystawienia faktury;
b) nie później niż w momencie otrzymania zapłaty;
c) jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem,
w określonym terminie nie później niż z upływem terminu wystawienia faktury
ustalonego przez państwo członkowskie na mocy art. 222 akapit drugi lub, jeżeli
państwo członkowskie nie ustaliło takiego terminu – w określonym terminie od
daty zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego.
Jak z powyższego wynika, przepisy dyrektywy 2006/112/WE nie przewidują możliwości powszechnego zastosowania rozwiązania, które uzależniałoby określenie momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy od faktu odzyskania należno-
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ści za dostarczony towar lub świadczoną usługę. Zatem wprowadzenie jako generalnej
zasady rozwiązania polegającego na rozliczeniu podatku VAT dopiero po zapłaceniu
faktury (odzyskaniu należności) stałoby w sprzeczności z prawem unijnym. W świetle
prawa unijnego ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego stanowiącego
odstępstwo od ww. generalnej zasady możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do określonych transakcji lub do określonych kategorii podatników.
Zgodnie z ustawą o VAT, której regulacje znajdują odzwierciedlenie w powołanych
przepisach dyrektywy 2006/112/WE, obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje,
co do zasady, z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 ustawy).
W przypadku gdy czynności te powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury, nie później niż 7. dnia, licząc od dnia
wydania towaru lub wykonania usługi (art.19 ust. 4 ustawy). Zasada ta jednak nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy przepisy określają odmienny moment powstania obowiązku podatkowego. Przy czym należy mieć na uwadze, że uregulowania szczególne
mają pierwszeństwo przed wskazaną zasadą ogólną.
Obowiązujące regulacje w zakresie podatku od towarów i usług wykorzystują możliwość przewidzianą dyrektywą 2006/112/WE i dają podatnikom, którzy spełniają
określone w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT kryteria do uznania ich za tzw. małych podatników, prawo do stosowania kasowego, zamiast powszechnie stosowanego memoriałowego, rozliczenia tego podatku.
Powyższa metoda rozliczeń polega na tym, iż obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych czynności powstaje u podatnika nie z chwilą wydania towaru lub wykonania
usługi, lecz z dniem uregulowania całości lub części należności za sprzedane towary
lub świadczone usługi, nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 21 ust. 1 ustawy o VAT). Istotą tej metody jest zatem
przesunięcie momentu, w jakim zostaje rozpoznany obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych przez małego podatnika transakcji, czego konsekwencją jest przesunięcie
terminu, w jakim powinien zostać rozliczony od tych transakcji podatek od towarów
i usług. Metodę kasową rozliczenia VAT mogą wybrać również podatnicy świadczący
usługi związane z budową dróg i autostrad. Pozwoli im to znacznie wydłużyć termin
rozpoznania obowiązku podatkowego w stosunku do określonego w art. 19 ustawy
o VAT, jaki miałby zastosowanie w przypadku niestosowania metody kasowej.
Należy podkreślić, że w świetle art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT przez małego podatnika należy rozumieć m.in. podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego
roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł). Ustanowiony w powołanym przepisie
ustawy o VAT limit umożliwia zatem skorzystanie z metody kasowej zarówno małym,
jak i średnim przedsiębiorstwom (wskazania wymaga, iż w limicie tym mieści się ok.
95% zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług).
Zauważyć przy tym należy, iż z terminem rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy skorelowany jest termin prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę towarów lub usług dostarczonych przez małego podatnika (określony w §18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
– Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). Stosownie do przepisu §18 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną
zgodnie z odrębnymi przepisami „Faktura VAT-MP” (czyli fakturą wystawioną przez
małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową) podatnik może obniżyć kwotę
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym co do zasady uregulował całość lub część należności na rzecz małego podatnika, nie później jednak niż 90. dnia od dnia otrzymania
towaru lub wykonania usługi.
Powyższe unormowanie ma na celu skłonienie kontrahentów małych podatników
rozliczających się metodą kasową, do szybszego regulowania należnych im należności.
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Mały podatnik, stosownie do art. 86 ust. 16 ustawy o VAT, może obniżyć kwotę
podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulował całą należność wynikającą z otrzymanej faktury (nie wcześniej, niż z dniem otrzymania faktury).
Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że omówione zasady funkcjonowania
rozliczeń w ramach metody kasowej obejmują dopuszczalne w świetle dyrektywy przypadki, kiedy termin odliczenia podatku przez podatnika jest uzależniony od dokonania przez niego zapłaty za dostarczone mu towary lub wyświadczone usługi.
W oświadczeniu Pana senatora został sformułowany bardzo restrykcyjny postulat
(pkt 6) dotyczący wprowadzenia przepisów prawnych uniemożliwiających odliczanie
przez dłużnika podatku VAT z niezapłaconych faktur. Należy podkreślić, że taki przepis stanowiłby naruszenie przepisów dyrektywy 2006/112/WE, a zatem nie może zostać wprowadzony do krajowego porządku prawnego. Zgodnie z systemowymi założeniami podatku VAT, a zwłaszcza zasadą neutralności, podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo to jest jednym
z podstawowych praw całego systemu podatku VAT i nie powinno być ograniczane
w sposób nieuzasadniony (prawo do odliczenia może być ograniczone lub odebrane
wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, np. gdy wydatki nie są ściśle związane
z opodatkowaną VAT-em działalnością gospodarczą).
Reasumując, w świetle powołanych regulacji unijnych, z którymi muszą być zgodne przepisy ustawy o VAT nie jest możliwe wprowadzenie postulowanych przez Pana
Senatora rozwiązań w zakresie wykraczającym poza wskazane przypadki uzależnienia
powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy od uregulowania należności przez
nabywcę. Nie jest możliwe również wprowadzenie generalnego przepisu pozbawiającego podatnika, który nie zapłacił swoim kontrahentom prawa do odliczenia VAT (w ramach metody kasowej prawo do odliczenia przez nabywcę jest co do zasady „odroczone” do momentu zapłaty przez niego należności wynikającej z faktury).
Omówione regulacje ustawy o VAT dotyczące metody kasowej VAT, którą mogą
również wybrać podatnicy działający w sektorze związanym z budową dróg, jeżeli spełnią kryteria uznania ich za małych podatników, pozwalają złagodzić, o czym już była
mowa, problemy związane z nieterminowym wywiązywaniem się przez kontrahentów
z obowiązku zapłaty za towary i usługi. Ponadto należy wskazać, że w przepisach ustawy o VAT funkcjonuje instytucja tzw. ulgi na złe długi, która umożliwia sprzedawcy
podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia trudności z zachowaniem płynności
finansowej w sytuacji, gdy kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za otrzymane towary lub świadczone usługi. Celem tej ulgi jest zmniejszenie obciążeń podatkowych u podatnika, u którego powstał obowiązek zapłaty podatku z tytułu dostawy
towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których kontrahent nie uregulował
należności określonych w umowie lub na fakturze.
Artykuł 89a ust. 1 ustawy o VAT dopuszcza możliwość dokonania przez podatnika
podatku od towarów i usług korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub
świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, a za takie uważa się wierzytelności, które nie
zostały uregulowane w ciągu 180 dni od upływu terminu ich płatności określonego
w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT). Szczegółowe wymogi, które warunkują dokonanie korekty podatku należnego w ww. trybie zostały określone
w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT.
Z ww. ulgi na złe długi mogą skorzystać również podatnicy świadczący usługi
w wymienionych branżach, jeżeli wystąpią u nich wymienione problemy oraz spełnią
określone w przepisach wymogi.
Odnosząc się natomiast do zgłoszonego w pkt 5 oświadczenia Pana Senatora dotyczącego postulatu podjęcia działań w zakresie umorzenia podatku VAT należy wskazać, że dopuszczalne ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).
Zgodnie z art. 67a §1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy, na wniosek
podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
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1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a tej ustawy;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub
opłatę prolongacyjną.
Należy zaznaczyć, że w zakresie podatku od towarów i usług właściwym dla podatnika organem podatkowym w sprawie ww. ulg jest naczelnik urzędu skarbowego.
Odnosząc się do postulatów zawartych w oświadczeniu Pana Senatora sformułowanych w odniesieniu do przepisów o podatku dochodowym należy wskazać, co
następuje.
W przypadku zagadnienia wprowadzenia kasowej zasady rozliczeń przychodów
i kosztów w podatkach dochodowych, należy zwrócić uwagę, iż stosowanie zasady
memoriałowej przy rozliczaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodów jest powiązane z zasadą memoriałową wynikającą z przepisów o rachunkowości. Ewentualne
wprowadzenie zasadniczo odmiennych – od tych przyjętych w rachunkowości – regulacji w tym zakresie skutkowałoby nałożeniem na podatników dodatkowych obowiązków przejawiających się w konieczności prowadzenia podwójnej ewidencji (jednej dla
celów rachunkowych i drugiej dla celów podatkowych).
Obowiązujące przepisy ustaw o podatkach dochodowych zawierają już rozwiązania umożliwiające wierzycielom podatkowe „rozliczenie” wierzytelności, które są nieściągalne. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów mogą być wierzytelności odpisane
jako nieściągalne, jeżeli wierzytelności te uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana, np. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako
odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania
egzekucyjnego. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje również w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust. 1 pkt 20).
Ponadto podatnicy podatków dochodowych mają prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności (określonych
w ustawie o rachunkowości), od tej części należności, która była uprzednio zaliczona
na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo
art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów należnych,
a ich nieściągalność została uprawdopodobniona, np. poprzez wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa
upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
i banków.
Podkreślić należy także, że zwłoka dłużnika, skutkująca powstaniem zatorów
płatniczych, jest zjawiskiem regulowanym na gruncie prawa cywilnego, m.in. ustawą
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 5–7 tej ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może
żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego
świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia
zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Jeżeli
dłużnik, w terminie określonym w umowie, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela,
wierzycielowi przysługują bez odrębnego wezwania odsetki, w wysokości odsetek za
zwłokę, określonej na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, lub odsetki wyższe
– uzgodnione między wierzycielem a dłużnikiem. Odsetki przysługują z mocy prawa (począwszy od trzydziestego pierwszego dnia po spełnieniu świadczenia) również
w przypadku, gdy termin zapłaty nie został określony w umowie.
Ustosunkowując się do postulatu zmiany w ustawie o udzielaniu zamówień publicznych części dotyczącej wyboru ofert na podstawie kryterium najniższej ceny należy zauważyć, iż ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą pzp” stanowi, że
kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, takie jak w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry technicz-
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ne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na
środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Zamawiający może zatem oprzeć wybór oferty wyłącznie na kryterium cenowym, ale może
również zastosować obok ceny także inne kryteria, których przykłady podaje ustawa.
W przypadku robót budowlanych, zamawiający opisując przedmiot zamówienia zwykle precyzyjnie określa termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji, parametry techniczne i jakościowe. W takich też okolicznościach sprecyzowanie innych niż
cena kryteriów oceny ofert może stać się bezprzedmiotowe, albowiem kwestie te są
bezwzględnie wymagane od każdego z wykonawców przystępujących do przetargu.
Zgodnie z przepisami każdy wykonawca ma obowiązek wykazać, iż posiada stosowne
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, odpowiedni
potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, odpowiednią sytuację
ekonomiczną i finansową. Ponadto wykonawca musi legitymować się odpowiednią
liczbą zadań zrealizowanych, podobnych do przedmiotu zamówienia oraz udokumentować, że te zadania były wykonane w terminie i bez zastrzeżeń co do ich jakości.
W przypadku inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, GDDKiA określając jako jedyne kryterium najniższą cenę, stawia na
etapie przetargu wymogi jakościowe, które jednoznacznie musi spełnić wykonawca
ubiegający się o zamówienie publiczne. W przypadku gdy wykonawca nie spełni tych
wymogów, zostaje z danego postępowania wykluczony i nie ma szans na złożenie jakiejkolwiek oferty cenowej. Można stwierdzić, iż w ten sposób GDDKiA płaci w danym
postępowaniu za wymaganą jakość w ramach ceny ofertowej. GDDKiA zwykle nie
stosuje jakości oraz gwarancji jako kryteriów oceny ofert, ponieważ parametry jakościowe oraz wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji jakości zdefiniowane
są w dokumentacji przetargowej i każdy z wykonawców musi je zaoferować na etapie
składania ofert oraz ich dochować podczas realizacji umowy. W skład Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wchodzą szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż, określające zarówno minimalne parametry techniczne jak i jakość z jaką ma być wykonany przedmiot
zamówienia. Zapisy te zobowiązani są stosować wykonawcy na etapie realizacji robót.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w swoim komunikacie z dnia 10 czerwca 2011 r.
opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził, iż
„W trakcie postępowania o zamówienie publiczne mogą pojawić się wątpliwości co do
wiarygodności oferowanej ceny. Problem ten może dotyczyć zarówno postępowania,
w którym cena jest jedynym kryterium oceny ofert, jak i postępowania, w którym zastosowano również inne kryteria oceny ofert. Fakt zastosowania innych kryteriów nie
wyłącza ryzyka złożenia oferty z rażąco niską ceną”. Natomiast „w przypadku robót
budowlanych, zamawiający opisując przedmiot zamówienia zwykle precyzyjnie określa termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji, parametry techniczne i jakościowe. W takich też okolicznościach sprecyzowanie innych niż cena kryteriów oceny
ofert może stać się bezprzedmiotowe, albowiem kwestie te są bezwzględnie wymagane
od każdego z wykonawców przystępującego do przetargu”. Zatem komunikat UZP jednoznacznie potwierdza stanowisko dotyczące stosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego kryteriów pozacenowych.
Należy wskazać, iż przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, implementują na grunt prawa polskiego regulacje zawarte w dyrektywie
2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zwanej Dyrektywą
klasyczną. Art. 53 ust. 1 ww. Dyrektywy wyraźnie wskazuje, iż kryteriami udzielenia
zamówienia mogą być różne kryteria odnoszące się do danego zamówienia jak np. jakość, cena czy wartość techniczna, jak również wyłącznie najniższa cena. Tym samym,
Dyrektywa klasyczna nie nakłada na Zamawiającego obowiązku stosowania zróżnicowanych kryteriów oceny ofert, a jedynie określa taką możliwość przy jednoczesnym
wskazaniu możliwości zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.
Biorąc pod uwagę powyższe, a także aktualny zapis art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może zastosować „cenę” jako jedyne kryterium oceny ofert w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowanie kryteriów innych
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niż cena, jest możliwe tylko w przypadku gdy odnoszą się one do przedmiotu zamówienia, w szczególności są to: jakość, funkcjonalność, paramenty techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,
koszty eksploatacji, serwis lub termin wykonania zamówienia. W prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opisując przedmiot zamówienia na roboty budowlane, precyzyjnie
określa parametry techniczne i jakościowe, optymalny termin realizacji zamówienia
oraz warunki gwarancji. Zastosowanie w takim przypadku kryterium dodatkowego
poza ceną, należy uznać jako niezasadne, gdyż jak już wyżej zaznaczono wymagania
opisane przez Zamawiającego są ściśle określone i wymagane w stosunku do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
Stosowanie przez GDDKiA w postępowaniach dotyczących robót budowlanych
ceny jako wyłącznego kryterium oceny ofert przy jednoczesnym stawianiu wymogów
dotyczących jakości, terminu wykonania, terminu gwarancji, jest właściwe i pozwala
na zachowanie określonych prawem zasad systemu zamówień publicznych.
Wydaje się, iż najbardziej uzasadnione jest elastyczne podejście Zamawiającego
i zależnie od specyfiki zamówienia publicznego stosowanie w jednych zamówieniach
wyboru w oparciu o najniższą cenę a w innych przetargach cenę i inne adekwatne
kryteria stosowne do danego zamówienia publicznego. Reasumując aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają postulowanych w interpelacji zmian.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z bardzo pilnym oświadczeniem w sprawie interwencji
Pana Premiera w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Od tego roku budżetowego MSZ zajmuje się finansowaniem spraw polonijnych. Decyzja ta, jak przewidywano, będzie miała bardzo złe konsekwencje dla Polonii. Fakty już są – napływają bardzo złe informacje w tej
sprawie, przykładem jest nieprzekazanie środków na finansowanie dla mediów polonijnych. Ten dramat dotyka media, pracowników i usługodawców,
wiarygodność tracą wszyscy, a szczególnie nasz kraj.
Zwracam się z wnioskiem o pilną interwencję i kontrolę tego obszaru odpowiedzialności MSZ. Bardzo proszę o informację o podjętych działaniach.
Z poważaniem
Władysław Ortyl

Odpowied
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 5 września 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Władysława Ortyla (pismo nr BPS/043-17-668/12 z dnia 7 sierpnia br.) złożone podczas 17. posiedzenia Senatu RP, w sprawie finansowania spraw polonijnych, uprzejmie informuję.
W bieżącym roku, zgodnie z wolą i decyzjami Parlamentu nastąpiła istotna zmiana w sposobie finansowego wspierania przez państwo polskie Polonii i Polaków za
granicą. Dysponowanie znaczną częścią środków na wykonywanie zadań polonijnych
powierzono MSZ – organowi władzy wykonawczej, a nie tak jak w latach poprzednich
Senatowi RP – organowi władzy ustawodawczej. Przywrócono w ten sposób zgodność
ustawy budżetowej z konstytucyjnym trójpodziałem władzy.
W dniu 8 marca br. MSZ ogłosił konkurs mający na celu wyłonienie najlepszych
projektodawców, którzy zrealizują programy i projekty zgodne z celami, założeniami
i priorytetami Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą na 2012 r. W ramach
ww. konkursu dofinansowanie uzyskały również organizacje realizujące programy
i projekty związane z rozwojem mediów polonijnych (np. Fundacja „Pomoc Polakom
na Wschodzie”, Fundacja „Wolność i Demokracja”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a także Wschodnia fundacja Kultury AKCENT). Środki na realizację ww. działań,
a także wielu innych inicjatyw, zostały już przekazane na konta odpowiednich organizacji. W załączeniu przekazuję zestawienie obrazujące stan podpisywania umów dotacji z organizacjami wyłonionymi w ramach konkursu. Dalsza dystrybucja środków
finansowych do organizacji polonijnych realizowana jest przez wyłonione w konkursie
podmioty, zgodnie z założeniami oraz harmonogramami przedstawionymi w złożonych
wnioskach projektowych.
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Poza udzieleniem dotacji podmiotom wyłonionym w ramach konkursu, MSZ przekazuje również środki do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na realizację
projektów polonijnych, w tym obejmujących wsparcie działalności polskich mediów.
W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję wykaz projektów dotyczących
wsparcia polskich mediów na Wschodzie, finansowanych ze środków MSZ w 2012 r.
Zestawienie obejmuje zarówno projekty realizowane przez zarejestrowane na terytorium RP organizacje pozarządowe wyłonione w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, jak również projekty prowadzone przez polskie placówki
dyplomatyczno-konsularne.
Z wyrazami szacunku
w z. Podsekretarz Stanu
Janusz Cisek

62/2012

15/2012

117/2012

39/2012

132/2012

185/2012

174/2012

100/2012

120/2012

184/2012

53/2012

59/2/2012

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nr
rejestracji

96 980,00 zł

Fundacja na rzecz Pomocy
Dzieciom z Grodzieńszczyzny

2 665 100,00 zł

99 825,00 zł

Fundacja
Polsko-Niemieckie Pojednanie

Fundacja SEMPER POLONIA

182 954,60 zł

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

22 000,00 zł

85 945,00 zł

86 000,00 zł

Fundacja
Polsko-Niemieckie Pojednanie

Fundacja
Instytut Studiów Wschodnich
Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich

150 350,00 zł

90 000,00 zł

4 295,00 zł

1 231 200,00 zł

211 100,00 zł

Przyznana kwota
dotacji

Chorągiew Stołeczna
Związku Harcerstwa Polskiego

Uniwersytet Jagielloński
Stowarzyszenie Pomocy
Polakom na Wschodzie KRESY
Stowarzyszenie Współpracy
Polska-Wschód, Lubuski
Oddział wojewódzki

Fundacja SEMPER POLONIA

Nazwa wnioskodawcy

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"
Program „Ex Libris POLONIA”
(1.Wyposażenie polskich i polonijnych szkół,

Polska Bliżej

Edukacyjna kolonia letnia
dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy

Działania na rzecz zachowania
polskiego dziedzictwa w świecie
Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie
Organizacja charytatywnego
wyjazdu świątecznego na Litwę
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

Nazwa projektu/programu

16.07.2012

17.07.2012

Wymagana zmiana
decyzji Ministra
Finansów (w toku)

wymagana zmiana
decyzji Ministra
Finansów (w toku)

19.07.2012

18.07.2012

wymagana zmiana
decyzji Ministra
Finansów (w toku)

13.07.2012

09.07.2012

24.07.2012

31.07.2012

05.07.2012

Termin podpisania
umowy

18.07.2012

20.07.2012

23.07.2012

20.07.2012

16.07.2012

11.07.2012

26.07.2012

03.08.2012

09.07.2012

Data przekazania
dotacji na konto
Wnioskodawcy

Stan realizacji umów dotacji w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
(stan na dzień 03.09.2012 r.)
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101/2012

102/2012

156/2012

73/2012

28/2012

30/2012

134/2012

4/2012

22/2012

2/2012

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie

Polska Akademia Umiejętności

Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie

Stowarzyszenie Sympatyków
Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego

Mazurskie Towarzystwo
Naukowe w Ełku

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Fundacja Ośrodek Badań
nad Migracjami

Stowarzyszenie
Integracja Europa – Wschód

Stowarzyszenie Odra–Niemen

437 410,00 zł

Program „Polskie szkolnictwo
w Wlk. Brytanii: tradycja i nowoczesność”
Rzeczpospolita obywatelska impuls
3 000 000,00 zł
na Wschód

4 500 000,00 zł Nowoczesna Polska, nowoczesna edukacja

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
NAUCZYCIEL - PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI.
Kompleksowy cykl specjalistycznych
120 920,00 zł
warsztatów dla kadry pedagogicznej
z Rejonu Solecznickiego na Litwie
POLONIJNE MULTICENTRUM EDUKACYJNE.
202 660,00 zł E-learning i mediateka
w Winnicy i Chmielnickim
Wsparcie Polaków przebywających czasowo
45 788,00 zł w Królestwie Niderlandów – uwarunkowania
i możliwe działania publiczne
Kulturalna oferta Warmii i Mazur
136 000,00 zł
dla Polonii ukraińskiej i Miasta Lwowa
Letnia szkoła młodzieżowych liderów
99 120,00 zł
polskości z Litwy
Kolonia językowa i wiedzy o współczesnej
26 050,00 zł Polsce dla młodzieży z polskiej szkoły nr 36
z Grodna na Białorusi
Warsztaty polonistyczne dla nauczycieli
języka polskiego pracujących
67 300,00 zł
w Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, na Węgrzech i we Włoszech

20.07.2012

22.08.2012

20.07.2012

27.07.2012

17.07.2012

11.07.2012

31.07.2012

17.07.2012

17.07.2012

09.08.2012

25.07.2012

27.08.2012

25.07.2012

01.08.2012

18.07.2012

13.07.2012

03.08.2012

20.07.2012

20.07.2012

14.08.2012
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130/2012

157/2012

172/2012

97/1/2012

127/2012

143/2012

19/2012

64/2012

98/1/2012

131/2012

178/2012

20/2012

8/2012

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Fundacja Projekt: Polska

Fundacja Wolność i demokracja

Fundacja Non-Fiction

Akademia Trzeciego Wieku
przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Olsztynie
Wrocławska Fundacja Edukacji
Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej FREYA
Wschodnia Fundacja Kultury
AKCENT

Fundacja Wolność i demokracja

49 800,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży PROMYK
Świętokrzyskie szlaki dla Polonii

Harcerstwo polskie w Skandynawii
– Tworzenie i animowanie środowisk
harcerskich w Szwecji i Norwegii
„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
Aktywna promocja historii, kultury i języka
polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy
„Tacy sami” – obóz edukacyjno-wypoczynkowy dla Polonii

20.07.2012

Obóz edukacyjno-rekreacyjny
dla polskiej młodzieży z Kazachstanu

60 000,00 zł

trwają uzgodnienia
ostatecznych zapisów

09.07.2012

06.07.2012

11.07.2012

19.07.2012

09.07.2012

17.07.2012

14.08.2012

02.08.2012

19.07.2012

22.06.2012

05.07.2012

VI Spotkanie Polskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku Zza Wschodniej Granicy

Twórcy za granicą – polskie rodowody,
polskie znaki zapytania
Realizacja filmu dokumentalnego
150 000,00 zł
KOLONIA SANTA ROSA
Wspieranie niezależnych mediów
782 942,00 zł dla Polaków na Białorusi i Ukrainie oraz
w innych krajach zamieszkiwania Polonii
Otwarte zabytki – narzędzia
społecznościowego monitoringu stanu
91 800,00 zł
polskich zabytków na świecie oraz
budowania bazy wiedzy na ich temat

34 750,00 zł

13 500,00 zł

Inwentaryzacja śladów materialnych
i duchowych związanych z powstaniem
styczniowym oraz zesłańcami polskimi
250 000,00 zł
na północy Rosji z lat 1840–55, połączona
z aktywizacją młodzieży polskiej na Kresach
i w Rosji

55 410,00 zł

93 160,00 zł

Regionalne Towarzystwo
Polsko-Niemieckie

Fundacja Pomost

69 720,85 zł

60 850,00 zł

Stowarzyszenie Parafiada
im. Św. Józefa Kalasancjusza

Fundacja Kaukaz.net

99 000,00 zł

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej

16.07.2012

11.07.2012

13.07.2012

24.07.2012

23.07.2012

11.07.2012

18.07.2012

22.08.2012

03.08.2012

26.07.2012

25.06.2012

09.07.2012
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79/2012

177/2012

99/2012

32/2012

40/2012

144/2012

65/2012

57/2012

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

98 550,00 zł

Fundacja Przyjaciół Wilna
i Grodna Serce dzieciom

Fundacja Polska Pomoc
Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Stowarzyszenie Barwy Tęczy

Kolonie edukacyjno-wypoczynkowe
dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Polska pomoc polonijnej edukacji wakacyjnej

Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania
w Błoszowcach na Ukrainie

Baza fotografii zabytków polskich
na Ukrainie
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.

4 000 000,00 zł „Polska – wszystko, co najważniejsze”

49 800,00 zł

37 650,00 zł

467 387,00 zł

57 264,00 zł

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

„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
Inwentaryzacja księgozbioru
biblioteki polskiej w Kownie
Obóz informatyczny dla utalentowanej
Polonii ukraińskiej

Zlot Młodzieży polonijnej POLONICUS 2012

XIII edycja akcji „Podarujmy Dzieciom
Lato” – wakacyjny pobyt polskich dzieci
z Białorusi i Ukrainy
Warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży
z Wileńskiej Szkoły Średniej
im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Wyposażenie gabinetu do nauki
105 702,00 zł
języka polskiego w Odessie

37 761,00 zł

27 500,00 zł

Uniwersytet Jagielloński

Fundacja Ochrony i Promocji
Dóbr Kultury NIKE

Stowarzyszenie TALENT

151/1/2012 Fundacja Dziedzictwo Nasze

40.

62 565,00 zł

PIASTUN – Fundacja
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży

140/2012

39.

50 500,00 zł

Wrocławska Fundacja Edukacji
Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej FREYA

97/2/2012

38.

59 375,00 zł

Stowarzyszenie Integracji
w Poddębicach

106/2012

37.

44 500,00 zł

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Małopolski

105/2012

36.

09.07.2012

05.07.2012

18.07.2012

09.07.2012

25.06.2012

17.08.2012

na prośbę Wykonawcy
umowa zostanie
podpisana w II połowie
sierpnia

14.08.2012

10.07.2012

12.07.2012

19.07.2012

12.07.2012

13.07.2012

11.07.2012

06.07.2012

23.07.2012

11.07.2012

25.06.2012

20.08.2012

20.08.2012

17.07.2012

17.07.2012

23.07.2012

16.07.2012

19.07.2012
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14/2012

70/2012

21/2012

24/2012

34/2012

55/2012

94/2012

25/2012

51/2012

33/2012

60/1/2012
60/2/2012

83/2012

175/2012

3/2012

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie

Fundacja Ośrodka KARTA

Związek Harcerstwa Polskiego
– Chorągiew Kielecka

Fundacja SEMPER POLONIA

Fundacja na rzecz Pomocy
Dzieciom z Grodzieńszczyzny
Stowarzyszenie Centrum
Pomocy Psychologicznej I krok

Polskie Towarzystwo Archiwalne

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Wielkopolskie Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich
Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Fundacja Janka Muzykanta
w Łomży

Polska Akademia Umiejętności

Międzyszkolny Klub Sportowy
Padwa

Stowarzyszenie Parafiada
im. Św. Józefa Kalasancjusza

Pierwsze kroki – Erste Schritte

Kresowa Pastorałka na CD

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

3 000 000,00 zł Polska włącz się!

1. Pomoc dla organizacji polonijnych
– dofinansowanie oraz wyposażanie
245 910,00 zł
2. Wspieranie nowej emigracji
w zakresie pomocy życiowej i prawnej
39 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży
96 460,00 zł
Szkolnej Kielce 2012 – obóz polonijny
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
58 610,00 zł
w Buenos Aires

99 994,56 zł

60 080,00 zł

97 172,22 zł

81 688,00 zł

7 000 000,00 zł „Polska – niech nas usłyszą”

Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało 2012
– udział rodaków ze Wschodu w letnich
900 000,00 zł
obozach edukacyjno-integracyjnych oraz
finałach XXIV parafiady dzieci i młodzieży
„Przygoda z kajakiem” – obóz edukacyj52 860,00 zł no-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży
polonijnej z Ukrainy
Polskie dziedzictwo archiwalne
33 500,00 zł
w Argentynie
Dofinansowanie programu pomocy
stypendialnej studentom Wyższej Szkoły
925 000,00 zł
Agrobiznesu w Łomży; absolwentom
polskich szkół na Litwie w 2012 r.
Pobyty edukacyjno-wypoczynkowe
305 950,00 zł dla dzieci Polaków zamieszkałych
na Ukrainie pt. „powrót do korzeni”

31.07.2012

12.07.2012

24.07.2012

12.07.2012

18.07.2012

17.07.2012

11.07.2012

09.08.2012

28.06.2012

09.07.2012

10.07.2012

22.08.2012

10.07.2012

11.07.2012

01.08.2012

17.07.2012

26.07.2012

17.07.2012

20.07.2012

20.07.2012

13.07.2012

14.08.2012

02.07.2012

11.07.2012

13.07.2012

27.08.2012

17.07.2012

13.07.2012
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93/2012

123/2012

7/2012

84/2012

179/2012

31/2012

54/2012

89/2012

180/2012

9/2012

142/2012

152/2012

42/2012

161/2012

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

99 880,00 zł

83 500,00 zł

Polskie Bractwo
Kawalerów Gutenberga

97 210,00 zł

68 400,00 zł

99 845,00 zł

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

17.08.2012

05.07.2012

11.07.2012

09.07.2012

Letnie kursy języka polskiego dla dzieci
z Białorusi i Ukrainy
Polskie ślady w Macedonii

21.06.2012

16.07.2012

29.06.2012

17.07.2012

27.07.2012

17.07.2012

11.07.2012

11.07.2012

12.07.2012

09.08.2012

Język polski i zabawa to fajna sprawa

Informacja = integracja. Warsztaty i staże
dziennikarskie dla Polaków w różnych
rejonach Mołdawii.
Nowa organizacja, nowe możliwości, nowe
wyzwania – przygotowanie grupy młodych
65 600,00 zł liderów z Obwodu Iwano-Frankivska
(Stanisławowa) do założenia nowej polskiej
organizacji młodzieżowej
Z tradycją w przyszłość – obozy edukacyjne
70 730,00 zł
dla młodzieży
Letni edukacyjny pobyt polskiej młodzieży
49 198,00 zł
z Białorusi i Ukrainy
157 600,00 zł „Wirtualne Muzeum Kresy – Syberia”
XV międzynarodowy obóz naukowy pod
40 180,00 zł hasłem: "Letnia szkoła języka polskiego
dla młodzieży polonijnej z Białorusi i Litwy”
Polska Grodzieńszczyzna – pamięć
48 700,00 zł
dla pokoleń
Promocja wiedzy o Polsce w polskim środo99 950,00 zł wisku na Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji
– kultura, język, historia i współczesność
Obóz edukacyjno-wypoczynkowy
52 410,00 zł
„Poznaj Kraj Swoich Przodków”
76 350,00 zł

Regionalne Stowarzyszenie
Wschód-Zachód

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne JAGIELONIA
Szczecińska Fundacja Talent
– Promocja – Postęp
Stowarzyszenie na rzecz osób
potrzebujących Pogodne życie
Stowarzyszenie Pracownia
etnograficzna
im. Witolda Dynowskiego

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

Fundacja na rzecz Pomocy
Dzieciom z Grodzieńszczyzny

Sokołowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne

Fundacja Kresy – Syberia

Fundacja Edukacja i Przyszłość

Akademia podmiotowego
wspierania młodzieży

PIASTUN – Fundacja
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Odra-Niemen

22.08.2012

06.07.2012

16.07.2012

10.07.2012

25.06.2012

18.07.2012

03.07.2012

20.07.2012

01.08.2012

18.07.2012

13.07.2012

13.07.2012

17.07.2012

14.08.2012
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11/2012

23/2012

113/2012

169/2012

17/2012

128/2012

61/2012

58/2012

5/2/2012

56/2012

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Fundacja Oświata polska
za granicą
Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Fundacja SEMPER POLONIA

Warmińsko-Mazurski Oddział
Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr

Polski Komitet Olimpijski

Instytut Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych UW
Małopolskie Towarzystwo
Oświatowe
Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Prof. Stanisława
Tarnowskiego

Stowarzyszenie Pokolenie

Książeczka do kaligrafii oraz
zabaw edukacyjnych w języku polskim
Dziedzictwo narodowe i kulturowe,
534 400,00 zł
polskie ślady za granicą

7 800 000,00 zł „Z polskim dookoła świata”
52 204 969,23 zł

566 317,00 zł Program most solidarności

1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych Polonii,
2. Aktywizacja młodzieżowych środowisk
polonijnych,
1 000 000,00 zł 3. Aktywizacja młodzieży poprzez sport
i kulturę fizyczną,
4. Działalność, rozwój i profesjonalizacja
mediów polonijnych
7 000 000,00 zł „Ja, Ty, My – Polacy”

50 000,00 zł

28.06.2012

28.06.2012

28.06.2012

16.07.2012

26.07.2012

19.06.2012

Organizacja i działalność programowa
polonijnego centrum olimpijskiego w polskim
ośrodku społeczno-kulturalnym w Londynie
601 000,00 zł
w okresie trwania igrzysk XXX olimpiady
w dniach 20.07-15.08 oraz igrzysk
paraolimpijskich od 10.08 do 15.09
Kultura współczesnej Polonii

11.07.2012

Wakacyjne warsztaty zespołu
POLSKIE KWIATY z Odessy

36 080,00 zł

12.07.2012

25.06.2012

06.08.2012

Dzielą nas tylko Karpaty

35 350,00 zł

44 560,00 zł

02.07.2012

02.07.2012

02.07.2012

24.07.2012

30.07.2012

21.06.2012

16.07.2012

17.07.2012

25.06.2012

07.08.2012
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6

5

Magazyn Wileński – Koszty administracyjne
utrzymania założonej księgarni i czytelni
w domu Polskim w Wilnie: koszty opłat
eksploatacyjnych (opłata czynszu i usług)
Polska Macierz Szkolna na Litwie – rozwój
i administracja portalu szkół polskich
na Litwie: polskieszkolynalitwie.org

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Magazyn Wileński – dofinansowanie kosztów
wydawniczych miesięcznika

4

Litwa

Litwa

Wilno

Wilno

Wilno

Portal informacyjno-publicystyczny Polaków
na Wschodzie Kresy24.pl
– Wschodnia Gazeta Codzienna

3

Litwa

Fundacja Wolność
i demokracja

Białoruś

Audycja Radio znad Niemna i magazyn
telewizyjny Nad Niemnem w FM Radio Racja
i TV Biełsat

272 506

247 550

Wspieranie niezależnych
mediów dla Polaków
na Białorusi i Ukrainie
oraz w innych krajach
zamieszkiwania Polonii
Wspieranie niezależnych
mediów dla Polaków
na Białorusi i Ukrainie oraz
w innych krajach
zamieszkiwania Polonii

Rzeczpospolita Obywatelska
– Impuls na Wschód
„Polska – niech nas usłyszą”

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

50 000

6 000

50 000

661 040

Wspieranie niezależnych
mediów dla Polaków
na Białorusi i Ukrainie
oraz w innych krajach
zamieszkiwania Polonii

„Polska – niech nas usłyszą”

60 000

50 000

6 000

40 000

247 550

272 506

661 040

60 000

Kwota
Kwota
wnioskowana przyznana
(w zł)
(w zł)

Twórcy za granicą – polskie
rodowody, polskie znaki
zapytania

Nazwa programu

Fundacja Pomoc
Polakom na
Wschodzie

Fundacja Wolność
i demokracja

Fundacja Wolność
i demokracja

Białoruś

Wschodnia
Fundacja Kultury
AKCENT

Organizacja
wnioskująca
w konkursie

Głos znad Niemna i Magazyn Polski
– wydanie czasopism polskich
Grodno

Miasto

2

Różne
kraje
świata

Kraj

Kwartalnik „Akcent”

Tytuł czasopisma / audycji

1

Lp.

PROJEKTY MEDIALNE POLSKICH PODMIOTÓW POZARZĄDOWYCH
W RAMACH POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ”

0

0

10 000

0

0

0

0

Różnica
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Redakcja Kuriera Galicyjskiego –
dofinansowanie kosztów utrzymania struktury

Białoruś

Białoruś

17 Magazyn Słowo Ojczyste

Katolicki portal Diecezji Grodzieńskiej
– „GRODNENIS.BY”

Białoruś

16 Gazeta Słowo Życia

18

Białoruś

Ukraina

Rosja

Mołdawia

Ukraina

Wilno

Litwa

Fundacja
Pomoc Polakom
na Wschodzie
Fundacja
Pomoc Polakom
na Wschodzie

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

StanisłaFundacja
wowski
Pomoc Polakom
Iwanona Wschodzie
-Frankowski
Fundacja
Bielce
Pomoc Polakom
na Wschodzie
Fundacja
Sankt
Pomoc Polakom
Petersburg
na Wschodzie
Fundacja
Kijów
Pomoc Polakom
na Wschodzie
Fundacja
Brześć
Pomoc Polakom
a Wschodzie
Fundacja
Grodno
Pomoc Polakom
na Wschodzie
Fundacja
Grodno
Pomoc Polakom
na Wschodzie
Fundacja
Grodno
Pomoc Polakom
na Wschodzie

Wilno

Lwów

Litwa

różne kraje
świata

Ukraina

15 Kwartalnik Echa Polesia

miesięcznik Jutrzenka dofinansowanie druku
12 i zakupu papieru, przygotowanie materiałów
do druku
miesięcznik Gazeta Petersburska –
13 dofinansowanie druku i zakupu papieru,
przygotowanie materiałów do druku
dwutygodnik Dziennik Kijowski
14 – dofinansowanie druku i zakupu papieru,
przygotowanie materiałów do druku

dwutygodnik Kurier Galicyjski
11 – dofinansowanie druku i zakupu papieru,
przygotowanie materiałów do druku

Prowadzenie Polonijnego Banku Danych
i strony internetowej „Świat Polonii”
8
http://www.polonia-polska.pl
– zasięg: cały świat
Kurier Wileński – dofinansowanie druku
9 i zakupu papieru, przygotowanie materiałów
do druku
kwartalnik Znad Wilii – dofinansowanie druku
10 i zakupu papieru, przygotowanie materiałów
do druku

7

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

„Polska – niech nas usłyszą”

„Polska – niech nas usłyszą”

12 000

171 400

60 800

105 400

35 000

70 000

50 000

8 060

64 400

44 500

80 600

35 000

55 000

25 000

270 000

35 000

50 000

360 000

450 000

150 000

25 000

749 760

150 000

25 000

3 940

107 000

16 300

24 800

0

15 000

25 000

90 000

15 000

299 760

0

0
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Mołdawia

audycja Polska Fala – dofinansowanie kosztów
24 emisji i przygotowanie materiałów
do emisji audycji

audycja Na polskiej fali – dofinansowanie
26 emisji i przygotowania materiałów
do emisji audycji
Ukraina

Ukraina

Łotwa

audycja radiowa Polskofalówka
23 – dofinansowanie kosztów emisji
i przygotowanie materiałów do emisji audycji

audycja Radia Lwów – dofinansowanie emisji
i przygotowanie materiałów do emisji audycji

Litwa

dofinansowanie kosztów emisji
i przygotowania materiałów do cyklu TV
22 Album Wileńskie (w tym wydania specjalne)
– Zrzeszenie Polski Ośrodek Informacji
w Wilnie „Inforum”

25

Litwa

21 audycje Rozgłośni Radiowej Znad Wilii

Litwa

Ukraina

dofinansowanie działalności portalu
wilnoteka.lt

dofinansowaie utrzymania internetowego
portalu informacyjnego Kuriera Galicyjskiego,
20
obsługiwanego przez 2 redakcje
(Lwów, Iwano-Frankowsk)

19

Fundacja
Pomoc Polakom
na Wschodzie

Polska włącz się!

Polska włącz się!

StanisłaFundacja
wowski
Pomoc Polakom
Iwanona Wschodzie
-Frankowski

Lwów

Fundacja
Pomoc Polakom
na Wschodzie

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Fundacja
Pomoc Polakom
na Wschodzie

Fundacja
Pomoc Polakom
na Wschodzie

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Polska włącz się!

Fundacja
Pomoc Polakom
na Wschodzie

Bielce

Dyneburg
Daugavpils

Wilno

StanisłaFundacja
wowski
Pomoc Polakom
Iwanona Wschodzie
-Frankowski
Fundacja
Wilno
Pomoc Polakom
na Wschodzie

Wilno

RAZEM:

4 659 270

41 600

55 000

50 000

239 400

244 000

633 394

26 360

183 060

6 552

0

25 040

99 330

94 036

244 436

6 400

43 080

3 533 596 1 125 674

35 048

55 000

24 960

140 070

149 964

388 958

19 960

139 980
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Wkładka polsko-ukraińska w „Gazecie Wołyńskiej”

5.
Ukraina

Ukraina

Rosja

Kazachstan

Kazachstan

Państwo

Łuck

Lwów
RAZEM:

Kaliningrad

Astana

Ałmaty

Placówka wnioskująca

15 500 EURO

3 000

2 700

4 500

1 800

3 500

(w EURO)

Kwota przyznana

Tytuł czasopisma / audycji

Polski suplement do ukraińskiego
dziennika „Zorza Południa”

Miesięcznik „Polonia Charkowa”

Miesięcznik „Polacy Donbasu”

Audycja „Polska Fala Donbasu”

Program TV „Polacy Donbasu”

Audycja „Polskie Radio Mariupola”
Dwumiesięcznik polonijny „Źródło”

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Dofinansowanie druku, papieru i przygotowania
materiałów do druku, zakup sprzętu fotograficznego
dla zespołu redakcyjnego
Dofinansowanie druku i zakupu papieru, przygotowanie
materiałów do druku, koszty redakcyjne
Dofinansowanie druku i zakupu papieru, przygotowanie
materiałów do druku, koszty redakcyjne
Dofinansowanie emisji i przygotowanie materiałów
do emisji, koszty redakcyjne
Dofinansowanie emisji i przygotowanie materiałów
do emisji
koszty redakcyjne
Dofinansowanie tworzenia i emisji
Dofinansowanie wydania

Przedmiot dofinansowania

Charków
Charków

Charków

Charków

Charków

Charków

Charków

Placówka wnioskująca

300
2 000

4 500

7 500

6 500

6 500

5 000

(w EURO)

Kwota przyznana

PROJEKTY ODRZUCONE PRZEZ FUNDACJĘ POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE I STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA,
KTÓRE SĄ, BĄDŹ BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI

Finasowanie miesięcznika polonijnego „Głos znad Pregoły”

„TV POLwowsku” – telewizja internetowa i sekretariat medialny

Wsparcie działalności polonijnego kwartalnika „Głos Polski”

2.

4.

Magazyn kulturalny o życiu Polonii na południu Kazachstanu

1.

3.

Tytuł czasopisma/audycji

Lp.

PROJEKTY WŁASNE ZŁOŻONE PRZEZ PLACÓWKI
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Strona internetowa organizacji

„Wieści Polonijne”
„Dziennik Kijowski"”
Miesięcznik „Krynica"”
Kwartalnik „Wolni z Wolnymi”
Katolicki program radiowy
„Radio Lwów”
Gazeta Polska Bukowiny
Dodatek „Polak Mały”
do Kuriera Galicyjskiego
Spotkania lwowskie
„Monitor Wołyński”
„Wołanie z Wołynia”
Program radiowy „Weekend z Polską”
„Magazyn Wileński”
Studencki Klub Polski w Żytomierzu
Strona internetowa
Polskie radio "Berdyczów"
Żytomierski Związek Polaków
strona internetowa
Tęcza Żytomierszczyzny
„Uczymy się polskiego”
„Polacy Żytomierszczyzny”
Portal Wizyt.net
Mozaika Berdyczowska

9.

10.
11.
12.
13.
14.

25.
26.
27.
28.
29.

23.
24.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

15.
16.

Strona internetowa organizacji

8.

Winnica
Winnica
Winnica
Winnica
Winnica
RAZEM:

Winnica

Dofinansowanie prowadzenia
Dofinansowanie wydania
Audycja telewizyjna
Audycja telewizyjna
Strona internetowa
Zakup papieru

Winnica

Dofinansowanie prowadzenia
Dofinansowanie audycji

Winnica

Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie audycji
Dofinansowanie wydatków na papier i poligrafię

Lwów

Dofinansowanie wydania

Lwów
Łuck
Łuck
Łuck
Wilno

Lwów

Lwów

Charków
Kijów
Kijów
Lwów

Charków

Charków

Dofinansowanie wydania

Dofinansowanie audycji

Dofinansowanie utrzymania strony internetowej
– Polskie Kulturalno-Oświatowe
Towarzystwo „Odrodzenie”
Dofinansowanie utrzymania strony internetowej
– Miesięcznik „Polonia Charkowa”
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania
Dofinansowanie wydania

3 300
3 000
5 000
2 000
5 000
149 400,00 EUR

250

4 500

250

8 000
14 000
7 000
14 000
12 000

6 500

3 200

5 500

1 300
9 000(2 proj.)
6 000
6 000

500

800

240
17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze,
w dniu 8 maja br. Senat przyjął uchwałę okolicznościową w sprawie
uczczenia 120. rocznicy urodzin generała Stanisława Sosabowskiego oraz
ustanowienia września 2012 r. miesiącem jego pamięci. Senat oddał hołd
generałowi i jego podkomendnym – żołnierzom 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz wywodzącym się z niej Cichociemnym.
Już po zakończeniu prac Senatu nad uchwałą wnuk oficera 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Mateusz Mroz dostarczył mi opracowanie
poświęcone nierozpoznanym dotychczas miejscom pochówku siedemnastu
polskich ofiar operacji Market Garden. Autor analizy posłużył się zbiorami
instytutu imienia generała Władysława Sikorskiego w Londynie oraz dokumentacją zgromadzoną przez stronę holenderską. Lektura opracowania
przygotowanego przez wnuka porucznika Adolfa Mroza przekonała mnie
o możliwości wyjaśnienia nierozpoznanych dotąd szczegółów pochówku polskich żołnierzy.
Myślę, że fakt ustanowienia przez Senat września 2012 r. miesiącem
pamięci generała Stanisława Sosabowskiego jest dla państwa polskiego
również zobowiązaniem do podjęcia starań o godne upamiętnienie miejsc
pochówku wszystkich żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
poległych w operacji Market Garden.
Jak wynika z przekazanej mi analizy, tuż po zakończeniu bitwy w 1. SBS
przygotowano bardzo staranny raport o stratach poniesionych pod Arnhem.
Ostateczne ustalenie liczby poległych i zmarłych w wyniku odniesionych ran
żołnierzy 1. SBS było możliwe dopiero po powrocie polskich żołnierzy z niemieckiej niewoli. Ostatecznie ustalono, że pod Arnhem zginęło bądź zmarło
w wyniku odniesionych ran dziewięćdziesięciu siedmiu polskich spadochroniarzy.
Zgodnie z opracowaniem pana Mateusza Mroza osiemdziesięciu żołnierzy posiada swoje imienne groby, sześciu żołnierzy spoczywa w bezimiennych grobach zidentyfikowanych jako polskie mogiły, jedenastu żołnierzy nie
posiada zidentyfikowanych jako polskie grobów lub nie posiada ich w ogóle.
Mogiły te znajdują się głównie na cmentarzu wojennym w Oosterbeek.
Pragnę wyrazić uznanie za niezmierną staranność i rzetelność dokumentowania oraz determinację towarzyszącą autorowi w jego staraniach w dochodzeniu do prawdy.
Wyjaśnienia wymagają również okoliczności związane z przeniesieniem
zwłok żołnierzy na cmentarz wojenny w Oosterbeek. Cmentarz ten jest brytyjską nekropolią będącą w pieczy Commonwealth War Graves Commission,
czyli Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty. Wszystkie pochówki, prace ekshumacyjne i przeniesienie szczątków prowadzone były wspólnie przez Brytyjczyków i Holendrów. Polacy nie brali w tym udziału. Niektóre z ustaleń
mogą być obarczone błędami wynikającymi na przykład z bariery językowej.
Jestem przekonany, że wykorzystanie szczegółów z ekshumacji z miejsc polowego pochówku, uzupełnione wiedzą zawartą w zbiorach instytutu imienia generała Władysława Sikorskiego oraz całym zasobem informacji o terenie posiadanym przez Holendrów, może być bardzo pomocne w ponownym
ustalaniu tożsamości poległych żołnierzy. Wydaje się również, że wnikliwa
analiza tych dokumentów umożliwi ograniczenie liczby niezbędnych ekshumacji oraz specjalistycznych badań.
Jako reprezentanci państwa jesteśmy winni polskim ofiarom operacji
Market Garden podjęcia starań o godnie upamiętnienie miejsc ich pochówku.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
oraz Ministerstwem Obrony Narodowej wystąpił do Commonwealth War
Graves Commission i odpowiednich władz brytyjskich o wznowienie działań
mających na celu ustalenie nierozpoznanych miejsc pochówku siedemnastu
żołnierzy 1. SBS oraz ewentualną korektę dotychczasowych ustaleń w oparciu o wymienione źródła i brytyjskie zasoby archiwalne.
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Do tekstu oświadczenia dołączam listę żołnierzy poległych lub zmarłych
w wyniku odniesionych ran w operacji Market Garden, których miejsce pochówku wymaga wyjaśnienia.
Kwatera główna
1) plutonowy Tomasz Lepalczyk, ur. 31.10.1913 w Warszawie
Batalion Spadochronowy
2) starszy strzelec Stanisław Kopeć, ur. 29.05.1916 w Nowinach, pow.
Brasław, woj. wileńskie
3) strzelec Piotr Kanda, ur. 22.05.1919 w Hodowicy, woj. lwowskie
4) plutonowy Edward Morchonowicz, ur. 22.05.1915 w Żółkiewce, pow.
Krasnystaw, woj. lubelskie
5) strzelec Dymitr Abramiuk, ur. 20.02.1921 w Zarzeczu, pow. Nadworna, woj. stanisławowskie
6) strzelec Stanisław Burdach, ur. 31.03.1914 w Kolonii Stok, pow. Łuków, woj. lubelskie
7) strzelec Franciszek Beker, ur. 28.05.1912 w Kącikach, pow. Brodnica,
Pomorze
8) porucznik Mieczysław Pudełko, ur. 14.12.1912 w Lesku, woj. lwowskie
Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej
9) plutonowy Stanisław Pawłowski, ur. 10.09.1903 w Klicach, gm. Regimin, pow. Ciechanów, woj. warszawskie
10) bombardier Alojzy Wawroś, ur. 19.06.1915 w Piasecznie, pow. Tarnowskie Góry, Śląsk
11) kanonier Wiktor Chmielewski, ur. 7.02.1923 w Wilnie
12) kanonier Piotr Kocaj, ur. 9.07.1920 w Prusieku, pow. Sanok, woj.
lwowskie
13) kapral Edward Trochim, ur. 22.12.1922 w Kamionce, pow. Sokółka,
woj. białostockie
14) bombardier Kazimierz Chartonowicz, ur. 30.07.1922 w Baranowiczach, pow. Augustów, woj. białostockie
15) kapral Józef Gieniec, ur. 1.01.1919 w Mystkowie, pow. Nowy Sącz,
woj. krakowskie
16) kapral Stefan Zawistowski, ur. 17.05.1916 w Petersburgu, Rosja
17) podporucznik Walenty Grabowski, ur. 21.05.1918 w Kijowie, Ukraina
17a) strzelec Łukasz Kozak
Kompania Łączności
18) kapral podchorąży Wacław Picheta, ur. 24.06.1924 w Siedlcach,
woj. białostockie
19) strzelec Bolesław Paulski, ur. 2.09.1919 w Tuszynie, pow. Dzisna,
woj. wileńskie
Wszystkie dane dotyczące miejsc urodzenia zostały podane według
przedwojennego podziału administracyjnego Polski.
Bardzo proszę o podjęcie tych działań i przekazanie informacji w tej
sprawie.
Z poważaniem
Władysław Ortyl

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

243

Odpowiedź
Warszawa, 3 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatora Władysława Ortyla przesłanym w piśmie
o sygn. BPS/043-17-669/12, w sprawie upamiętnienia miejsca pochówku żołnierzy
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej uprzejmie informuję, że niezwłocznie po
otrzymaniu oświadczenia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło
się w tej sprawie do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Jednocześnie informuję, że Rada zadeklarowała, iż zwróci się do Commonwealth
War Graves Commission z prośbą o przekazanie kopii dokumentów dotyczących pochówku niezidentyfikowanych do tej pory żołnierzy polskich, które zostaną wykorzystane do ustalenia ich tożsamości. Jeśli będzie to konieczne, Rada zwróci się również
do władz brytyjskich z pytaniem o możliwość przeprowadzenia ekshumacji szczątków
poległych żołnierzy. Rada skieruje też prośbę do władz holenderskich o przeprowadzenie poszukiwań zaginionych trzech polskich grobów lub ewentualnie o pozwolenie na
przeprowadzenie takich poszukiwań przez polskich specjalistów. Rada poinformowała, że napięty harmonogram jej prac pozwoli na przeprowadzenie ewentualnych prac
sondażowo-ekshumacyjnych nie wcześniej niż w przyszłym roku.
Na zakończenie pragnę podziękować Panu Senatorowi za zwrócenie uwagi na tę
ważną kwestię.
Łączę wyrazy szacunku
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
dr hab. Małgorzata Omilanowska

244

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

Oświadczenie senatora Leszka Piechoty
oraz senatora Andrzeja Misiołka
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Kierujemy do Pana zapytanie dotyczące zobowiązywania gmin do zwrotu dotacji jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi o wyjaśnienie, wykładnię art. 168 i 169 ustawy o finansach publicznych.
Czy w przypadku przekazania gminie dotacji w terminie uniemożliwiającym jej obciążenie konta na rzecz wykonawców do końca roku kalendarzowego gmina może być zobowiązana do zwrotu tej dotacji, ponieważ uznano,
że wykorzystała tę dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nawet wówczas,
gdy wszystkie środki z dotacji wykorzystała na realizację powierzonych jej
zadań?
Leszek Piechota
Andrzej Misiołek


Odpowied
Warszawa, 10 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r. (sygn.: BPS/043-17-670/12),
przy którym przekazane zostało wspólne oświadczenie złożone przez senatora Pana
Leszka Piechotę oraz senatora Pana Andrzeja Misiołka na 17. posiedzeniu Senatu RP
w dniu 3 sierpnia 2012 r. dotyczące udzielenia wykładni w zakresie regulacji art. 168
i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Biorąc pod uwagę rozwiązania systemowe uprzejmie informuję, że stosownie do
przepisu art. 44 ust. 1 i 2 ww. ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne,
w tym dotacje z budżetu państwa, mogą być ponoszone na cele i w wysokościach
ustalonych w ustawie budżetowej albo uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego albo planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych i dokonywane przez jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. W tym miejscu należy zauważyć, iż dotacje
jako podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki m.in. z budżetu państwa
(art. 126 ustawy o finansach publicznych), powinny być udzielane zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których są przyznawane, w taki sposób aby jednostki
samorządu terytorialnego mogły je celowo, oszczędnie i w pełni wykorzystać. Przepis
art. 149 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi bowiem, że dotacje celowe na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego przez wojewodę w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań.
Dokonując analizy poruszonej w oświadczeniu kwestii należy również mieć na
względzie, że przepisy art. 168 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych wskazują,
iż wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które
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dotacja była udzielona (przy czym przekazanie środków na rachunek beneficjenta
nie oznacza wykorzystania dotacji), albo w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią
o sposobie udzielania i rozliczania dotacji, poprzez realizację celów wskazanych w tych
przepisach. Przywołane przepisy regulują zatem dwie sytuacje związane z udzieleniem
dotacji. Pierwsza odnosi się do dotacji uregulowanych w ustawie o finansach publicznych, druga zaś do tych, których udzielenie i rozliczenie normują przepisy odrębne.
Odnosząc się do powołanego w ww. oświadczeniu art. 169 ustawy o finansach
publicznych należy wskazać, iż regulacja zawarta w tym przepisie określa warunki
zwrotu dotacji w sytuacji jej wykorzystania niezgodnie przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jak i termin zwrotu – w ciągu 15 dni od dnia
stwierdzenia tych okoliczności.
Upływ terminu na wykorzystanie dotacji, o którym mowa w art. 168 ustawy o finansach publicznych oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (art. 169
ustawy o finansach publicznych) to dwie odrębne kategorie prawne, które oczywiście
mogą współistnieć w danym stanie faktycznym. Upływ terminu do wykorzystania dotacji skutkuje utratą upoważnienia do dokonania wydatku, co powoduje, że nawet
zgodny z przeznaczeniem dotacji wydatek może wiązać się z odpowiednimi konsekwencjami prawnymi. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych nie uzależnia
obowiązku zwrotu dotacji od terminu jej przekazania.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych w bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych
pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie wobec braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji takich inwestycji.
W ostatnim czasie również Sejmik Województwa Podkarpackiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w celu zapobieżenia dalszemu
narastaniu konfliktów społecznych na terenie województwa podkarpackiego
oraz w trosce o zachowanie ładu zajął stanowisko w tej sprawie. Zdaniem
samorządowców wielu gmin, należy pilnie przyjąć rozwiązania prawne, które jednoznacznie określą bezpieczną odległość elektrowni wiatrowych od
siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz miejsc zapewniających
zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego.
Ziemia podkarpacka stała się miejscem bardzo intensywnej penetracji
różnego rodzaju firm, których zamiarem jest lokalizacja tam farm wiatrowych
za wszelką cenę, bez poszanowania praw mieszkańców do życia w bezpiecznym otoczeniu i środowisku. Brak uregulowań prawnych określających minimalną odległość elektrowni od siedzib ludzkich w uzależnieniu od wysokości
wież takiej elektrowni oraz jej mocy doprowadza do konfliktów społecznych.
Lokalizacja elektrowni wiatrowej w danej okolicy prowadzi do utraty wartości rodzinnych nieruchomości, będących nieraz dorobkiem całych pokoleń.
Poszkodowani mieszkańcy podejmują się obrony swoich żywotnych interesów, organizując się w ramach licznych komitetów protestacyjnych.
Sejmik województwa podkreśla w swoim stanowisku, że ziemia podkarpacka jest miejscem wytwarzania zdrowej, ekologicznej żywności. W pełni
popieram stanowisko samorządowców, którzy stają w obronie miejsc pracy
sadowników, pszczelarzy i szkółkarzy, których działalność ma rację bytu
tylko w niezakłóconym środowisku naturalnym, jakim jest przyroda podkarpacka. Innym bardzo istotnym aspektem jest ochrona walorów turystycznych
województwa, jakim są obszary objęte ochroną przyrody: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Lokalizacja ogromnych wież wiatrakowych w sąsiedztwie pięknej podkarpackiej przyrody zakłóca ten naturalny
ład i harmonię.
Pilna ustawowa regulacja dotycząca odległości w opisanych kwestiach
rozwiąże od zaraz bardzo liczne, nabrzmiałe konflikty społeczne.
Mając na względzie żywotne interesy mieszkańców województwa podkarpackiego, proszę Pana Premiera o informację na temat prowadzonych
prac legislacyjnych mających uniemożliwić lokalizację elektrowni wiatrowych w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.
Jednocześnie bardzo proszę o informację dotyczącą skali pojawiania się
elektrowni wiatrowych w Polsce i w samym województwie podkarpackim.
Proszę też o przedstawienie wyników badań wpływu takich elektrowni
na środowisko naturalne.
Janina Sagatowska
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Odpowiedź
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 5.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Panią senator Janinę Sagatowską w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych w bliskiej odległości od zabudowań
mieszkalnych przekazanej pismem Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia br. (znak: BPS/043-17-671/12), w załączeniu przedstawiam stosowne wyjaśnienia, przygotowane we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
oraz jednostkami podległymi i nadzorowanymi.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska
Odpowiedź na oświadczenie złożone przez Panią senator Janinę Sagatowską
w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych w bliskiej odległości
od zabudowań mieszkalnych przekazane pismem Pani Marii Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia br.
(znak: BPS/043-17-671/12)
Zagadnienia związane z wpływem turbin wiatrowych na warunki życia ludzi mieszkających w otoczeniu siłowni wiatrowych oraz na całość środowiska są analizowane
na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), (zwanego
dalej: „Rozporządzeniem”), instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru
do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW lub instalacje planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystujące
siłę wiatru do produkcji energii, wymagają zawsze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w przypadku instalacji
wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, o całkowitej wysokości nie niższej
niż 30 m, których moc jest mniejsza niż 100 MW, oraz wszystkich zlokalizowanych
na obszarach objętych niektórymi formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura
2000, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) na mocy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.),
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać nałożony. W myśl art. 71 ust. 2 ustawy 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), (zwanej
dalej „ustawą OOŚ”), przed realizacją przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu
konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w określonych przypadkach również przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Ocena oddziaływania na środowisko wiąże się z przeprowadzeniem postępowania
administracyjnego, które obejmuje w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą
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OOŚ opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. W ramach ww. oceny, w myśl art. 62 ust. 1 ustawy OOŚ, określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki
życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww. elementami, możliwość oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a także wymagany zakres monitorowania.
Kluczowym materiałem dowodowym w przeprowadzanej ocenie jest przygotowywany przez inwestora raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące zagrożeń dla
środowiska oraz ludzi, jakie wiązać się mogą z realizacją, eksploatacją; użytkowaniem
i likwidacją inwestycji.
Kolejnym elementem oceny oddziaływania na środowisko, który polega na kontroli
merytorycznej zawartości dokumentacji i służy weryfikacji zaproponowanych przez
inwestora warunków realizacji przedsięwzięcia, jest uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz zasięgnięcie opinii organu inspekcji sanitarnej.
Pierwszy z organów uzgadnia środowiskowe uwarunkowania planowanej inwestycji,
uwzględniając aspekty przyrodnicze, w tym także krajobrazowe. Sprawdza, czy badania dotyczące w szczególności awifauny i chiropterofauny zostały wykonane w sposób
właściwy, w odpowiedniej ilości i poprawną metodyką. Weryfikuje również, czy planowane elektrownie wiatrowe mogą być zlokalizowane w proponowanym przez inwestora
miejscu i czy nie zagrażają obszarom objętym ochroną, w tym również parkom narodowym. W szczególności należy mieć na względzie, iż wystąpienie i brak możliwości
wyeliminowania znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty i cele ochrony
obszarów Natura 2000 lub na integralność i spójność całej sieci powoduje odmowę
zgody na realizację przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustala warunki, których realizacja zapobiega wystąpieniu negatywnego oddziaływania na środowisko i zamieszkujące je organizmy. W przypadku braku możliwości odpowiedniej minimalizacji lub wyeliminowania powyższego znaczącego oddziaływania, odmawia uzgodnienia realizacji inwestycji.
Natomiast inspektor sanitarny wydaje opinię określającą wymagania higieniczne
i zdrowotne, jakie powinny zostać zapewnione przy realizacji przedsięwzięcia.
Podczas oceny oddziaływania na środowisko weryfikuje się także wpływ na lokalną
społeczność i środowisko wszystkich generowanych przez farmy wiatrowe oddziaływań, w tym hałasu, infradźwięków czy efektu migotania cieni. Wnioski z powyższych
czynności powinny znaleźć się w dokumentacji dla rozpatrywanej inwestycji i w warunkach nałożonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, będzie także związane z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Organ właściwy do wydania ww. decyzji
zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwościach,
sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do raportu o oddziaływaniu na środowisko, wskazując 21-dniowy termin ich składania. Zgodnie bowiem z art. 29 oraz
art. 80 ustawy OOŚ każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w ramach udziału
społeczeństwa w postępowaniu, a organ administracji właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany je rozpatrzyć przed wydaniem
decyzji. W związku z powyższym, w ramach przeprowadzanych konsultacji ze społeczeństwem, wszyscy chętni mogą zapoznać się z zebraną w sprawie całością dokumentacji i przeprowadzonymi badaniami, obliczeniami oraz wypływającymi z nich
wnioskami odnośnie do oddziaływań generowanych przez projektowane turbiny wiatrowe. Jednocześnie możliwe jest wówczas wniesienie wszelkich uwag w związku
z projektowanym przedsięwzięciem. Organ administracji wydający ww. decyzję zobowiązany jest do rozpatrzenia oraz ustosunkowania się do każdej ze zgłoszonych uwag
w swoim rozstrzygnięciu.
Odnosząc się do pytania dotyczącego zamierzeń inwestycyjnych w zakresie lokalizacji i budowy farm wiatrowych w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu, uprzejmie informuję, iż przed regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska w całej Polsce
w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2012 r. toczyły się postępowania w za-
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kresie wydawania opinii, uzgodnień lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla 2120 farm wiatrowych lub pojedynczych turbin wiatrowych, z czego 85 przedsięwzięć dotyczy województwa podkarpackiego.
Z informacji otrzymanych od Ministerstwa Gospodarki wynika, iż moc zainstalowana w energetyce wiatrowej, poparta koncesjami wydanymi przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, kształtowała się następująco:
2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.*

Cała Polska

724,6 MW
w 301 instalacjach

1180,3 MW
w 413 instalacjach

1616,4 MW
w 526 instalacjach

2188,9 MW
w 619 instalacjach

Województwo
Podkarpackie

26,6 MW
w 13 instalacjach

26,8 MW
w 14 instalacjach

52,4 MW
w 18 instalacjach

53,9 MW
w 20 instalacjach

* – wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.
Odnosząc się do kwestii wyników badań wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko naturalne, uprzejmie informuję, iż minimalizacja generowanych przez farmy
wiatrowe ewentualnych uciążliwości dla lokalnych społeczności, położonych w pobliżu wnioskowanych farm oraz zabezpieczenie środowiska przed ich ewentualnym
negatywnym wpływem odbywa się poprzez spełnienie przez inwestora wszelkich wymogów wskazanych w szeregu ustaw i aktach wykonawczych dotyczących tego rodzaju działalności, przy jednoczesnym wykorzystaniu najlepszych dostępnych rozwiązań
technicznych i technologicznych. Stopień uciążliwości oraz poziom i rodzaje zagrożeń
wynikające z realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinny zostać
zidentyfikowane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i zweryfikowane podczas
oceny oddziaływania na środowisko. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie materiału dowodowego winien w ww. decyzji zawrzeć warunki, których spełnienie zagwarantuje, iż realizacja przedsięwzięcia
nie spowoduje jego znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.
Natomiast w przypadku braku możliwości wyeliminowania ww. oddziaływania następuje odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zaniechanie analizy środowiskowej lub nieuwzględnienie jej wyników w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach może powodować w konsekwencji uciążliwości
dla okolicznych mieszkańców lub nieodwracalne straty w środowisku przyrodniczym.
W celu poszerzenia wiedzy na temat oddziaływania farm wiatrowych, wskazuję na
publikację M. Stryjeckiego, K. Mielniczuka „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych”, objętą patronatem Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Jest ona dostępna w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Wytyczne-w-zakresie-prognozowaniaoddzialywan-na-srodowisko-farm-wiatrowych.pdf.
Powyższa publikacja zawiera dane odnoszące się do m.in. badań dotyczących wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi oraz na środowisko. Przedstawia oddziaływanie energetyki wiatrowej na środowisko akustyczne, mówi o wpływie infradźwięków,
pola elektromagnetycznego itp. Zadaniem wytycznych jest także poprawienie jakości
dokumentacji środowiskowej oraz wskazanie jak należy prowadzić procedurę oceny
oddziaływania na środowisko przy przedsięwzięciach z zakresu energetyki wiatrowej,
na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i jak można badać wpływ elektrowni wiatrowych na poszczególne komponenty środowiska oraz na mieszkające w sąsiedztwie
osoby. Przedmiotowa publikacja zostanie niebawem uzupełniona o wytyczne dotyczące oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze, jako te z elementów
środowiska przyrodniczego, które są najbardziej zagrożone nieprzemyślaną realizacją
projektów farm wiatrowych.
Ponadto, organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych są wójt, burmistrz, prezydent miasta lub w przypadku
inwestycji realizowanych na obszarach morskich oraz na terenach zamkniętych, regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwy organ, jeśli uzna to za uzasadnione,
może w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nałożyć na inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określić jej zakres i termin przedstawienia.
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W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy OOŚ, dokonuje się
porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń
dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych, z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.
Wynikami przeprowadzonych analiz lub monitoringu dysponują zatem organy, które
w wydawanych decyzjach środowiskowych zobowiązały inwestora do ich wykonania.
Odnosząc się do pytania Pani senator w sprawie prowadzonych prac legislacyjnych mających uniemożliwić lokalizację elektrowni wiatrowych w bliskim sąsiedztwie
zabudowań mieszkalnych, uprzejmie informuję, iż lokalizacja elektrowni wiatrowych
następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zwana
dalej jako: ustawa, czynności z tego zakresu stanowią zadanie własne gminy.
Przepis art. 10 ust. 2a ustawy wprowadził wymóg wskazania w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy obszarów, na których przewidywane jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
Podstawowym dokumentem, za pomocą którego gmina kształtuje porządek przestrzenny na swoim terenie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4 ustawy ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zaś dopiero w przypadku braku tego planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Gmina sporządzając plan miejscowy związana
jest ustaleniami studium, także w zakresie stref, o których mowa w przepisie art. 10
ust. 2a ustawy. Ponadto plan może w sposób szczegółowy określać wymogi dotyczące
elektrowni wiatrowych, takie jak np. odległość od zabudowy mieszkalnej lub maksymalna dopuszczalna wysokość masztu.
Zarówno studium jak i plany miejscowe przyjmowane są w toku procedury legislacyjnej opisanej w przepisach ustawy (odpowiednio przepis art. 11 i 17), która zapewnia szeroki udział mieszkańców w konsultowaniu treści tych dokumentów.
W sytuacji, gdy na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, elektrownie wiatrowe lokalizowane są w drodze wydania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta ma charakter związany co oznacza, że w razie
spełnienia przez wnioskodawcę warunków wymienionych w przepisie art. 61 ustawy
organ zobowiązany jest wydać rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem. Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna z zapisami studium, co oznacza, że lokalizacja
elektrowni wiatrowej w tym trybie możliwa jest także poza obszarami, o których mowa
w przepisie art. 10 ust. 2a ustawy. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, nie jest możliwe wykluczenie w studium możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (wyrok NSA w sprawie
II OSK 1004/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r., w: LEX 988193).
Zarówno uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymaga, zgodnie z przepisem art. 46 ustawy OOŚ przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektów tych dokumentów.
Ponadto, uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Środowiska wpływają postulaty
w sprawie ustanowienia regulacji odległości turbin wiatrowych od siedzib ludzkich
oraz obszarów chronionych i cennych krajobrazowo. Wszystkie zgłaszane postulaty
na obecnym etapie prac są rozpatrywane i analizowane.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Beata Jaczewska
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Pomimo upływu sześćdziesięciu siedmiu lat od zakończenia II wojny
światowej krzywdy doznane przez obywateli państwa polskiego nie zostały
naprawione oraz należnie zrekompensowane przez Republikę Federację Niemiec. Wielu Polaków, którzy w wyniku działań wojennych okupanta stracili
mienie, zdrowie lub w największej ofierze utracili swoich najbliższych, do
dnia dzisiejszego, szukając sprawiedliwości, musi na własną rękę podejmować kosztowne działania w celu wyjaśnienia nazistowskich zbrodni wojennych. W moim najgłębszym przekonaniu sytuacja taka nie powinna mieć
miejsca i wymaga pilnego uregulowania ustawowego. Rząd RP w ramach
wdzięczności dla swoich obywateli, którzy tak wiele wycierpieli dla wolności
ojczyzny, powinien podjąć rozmowy z Rządem Federalnym Niemiec na temat
powołania nowego programu, który zadośćuczyni wszystkim tym, którzy
jeszcze nie otrzymali żadnej rekompensaty za dokonane zbrodnie wojenne
na członkach najbliższej rodziny.
Dla zobrazowania problemu wypłat takiej rekompensaty dla rodzin pomordowanych przedstawiam sprawę dotyczącą prowadzonego postępowania przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie (sygn. akt S78/11/Zn) w sprawie zbrodni nazistowskiej
będącej jednocześnie zbrodnią wojenną i przeciwko ludzkości polegającej na
dokonaniu 30 września 1942 r. w Kochanach, woj. podkarpackie, zabójstwa
co najmniej trzydziestu pięciu mieszkańców tej miejscowości przez funkcjonariuszy niemieckich w trakcie prowadzonej tam pacyfikacji.
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie musiał umorzyć
śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej będącej jednocześnie zbrodnią
wojenną i przeciwko ludzkości polegającą na dokonaniu zabójstwa co najmniej trzydziestu pięciu mieszkańców tej miejscowości oraz zniszczeniu poprzez spalenie około szesnastu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych
znajdujących się w tejże wsi przez funkcjonariuszy niemieckich w trakcie
prowadzonej tam pacyfikacji wobec niewykrycia sprawców zbrodni. A zatem pomimo że bezsporny jest fakt, iż zabójstw tych dokonali funkcjonariusze niemieccy, w związku z niewykryciem sprawców z imienia i nazwiska
nie jest możliwe prowadzenie dalszego postępowania, a tym samym dochodzenie roszczeń z tego tytułu.
W toku przedmiotowego śledztwa stwierdzono, że wieś Kochany w czasie II wojny światowej liczyła mniej więcej siedemnaście gospodarstw,
a mieszkało tam wówczas blisko sto osób. Jej umiejscowienie sprzyjało prowadzeniu działań partyzanckich i takie rzeczywiście były podejmowane. Nie
umknęło to uwadze niemieckich władz okupacyjnych, które postanowiły dokonać pacyfikacji wsi. Jej termin wyznaczono na dzień 30 września 1942 r.
Pacyfikacji wsi Kochany dokonały umundurowane oddziały niemieckie.
Funkcjonariusze niemieccy rozstrzeliwali nie tylko mężczyzn, ale również
kobiety, młodzież, małe dzieci i osoby w podeszłym wieku. Wydaje się, że
zamiarem sprawców było wymordowanie całej ludności Kochan. W czasie
pacyfikacji spalone zostały wszystkie domy mieszkalne oraz zabudowania
gospodarcze.
W tej chwili nie da się ustalić, kto dopuścił się powyższych mordów
i zniszczeń, a nawet tego, z jakich jednostek ci żołnierze pochodzili. Takich
rozstrzygnięć próbowała dokonać również prokuratura przy sądzie krajowym
w Braunschweigu, która przesłuchała szereg osób mogących mieć informacje o tych zdarzeniach, głównie z tego powodu, że pełnili służbę podczas
II wojny światowej w Polsce południowo-wschodniej, oraz przeprowadziła
kwerendy w najróżniejszych instytucjach niemieckich. W efekcie umorzyła
postępowanie w dniu 8 września 1986 r. (sygn. Js 51170/81) wobec braku
możliwości identyfikacji sprawców.
Dokonując subsumcji powyższego stanu faktycznego, przyjęto, iż powyższe zbrodnie polegające na zabójstwie osób cywilnych oraz zniszczeniu poprzez spalenie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych wyczerpują zna-
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miona zbrodni nazistowskiej opisanej w art. 1 pkt dekretu z dnia 31 sierpnia
1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (DzU nr 69 poz. 377 z 1946 r. z późn. zm.) w związku
z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.
z 2007 r., nr 63, poz. 424 j.t., z późn. zm.). Tym samym wyczerpują znamiona zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennej.
Bezsporne jest także to, że nieustaleni sprawcy niemieccy byli funkcjonariuszami państwa niemieckiego, działali w strukturach systemu państwa
totalitarnego, które na wielką skalę stosowało terror w celu osiągnięcia określonych celów politycznych i społecznych.
Panie Premierze! Pomimo tak kategorycznych stwierdzeń, że na ludności
cywilnej wsi Kochany dokonano zbrodni nazistowskiej wyczerpującej znamiona zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennej, najbliższe osoby
pomordowanych nie mają możliwości przy wsparciu instytucji państwa polskiego dochodzić swoich roszczeń.
W związku z tym proszę, aby Pan Premier przedstawił swoje stanowisko
w tej sprawie.
Proszę również o przedstawienie propozycji pomocy dla takich osób jak
rodziny pomordowanych we wsi Kochany, tak aby przy wsparciu instytucji
państwa mogły bezpłatnie domagać się wypłat rekompensat za śmierć najbliższych.
Proszę o informację, czy Pana rząd prowadzi rozmowy z Republiką Federalną Niemiec w sprawie uruchomienia nowego programu wsparcia finansowego dla osób pokrzywdzonych w wyniku działań wojennych Niemców
w czasie II wojny światowej.
Janina Sagatowska

Odpowied
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 5 września 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagranicznych, na oświadczenie Pani Senator Janiny Sagatowskiej (pismo nr BPS/043-17-671/12 z dnia 7 sierpnia br.) złożone podczas 17. posiedzenia Senatu RP, w sprawie
uruchomienia nowego programu wsparcia finansowego dla osób pokrzywdzonych w wyniku działań wojennych Niemców w czasie II wojny światowej, uprzejmie informuję:
1. Oceniając prawnomiędzynarodowe aspekty dochodzenia przez Polskę roszczeń
z tytułu strat poniesionych w okresie II wojny światowej, należy uwzględnić szerszą perspektywę historyczno-polityczną, a zwłaszcza fakt, że po zakończeniu
wojny, zgodnie z postanowieniami Konferencji Poczdamskiej z 1945 r., Polska
została zaliczona do wschodniej strefy reparacyjnej. Reparacje z tej strefy zostały
przyznane bezpośrednio ZSRR, który zobowiązał się zaspokoić żądania reparacyjne Polski. W konsekwencji w dniu 16 sierpnia 1945 r. Polska podpisała z ZSRR
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umowę w sprawie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację niemiecką, regulującą rozmiary i tryb świadczeń dla Polski. W umowie tej określono też
tryb i zakres zaspokojenia roszczeń Polski z tytułu reparacji z radzieckiej strefy
okupacyjnej Niemiec oraz z udziału ZSRR w reparacjach z zachodnich stref okupacyjnych. Na jej podstawie rząd radziecki zrzekł się na rzecz Polski wszelkich roszczeń do mienia niemieckiego i innych niemieckich aktywów na całym terytorium
Polski. Ponadto, warto przypomnieć, że na mocy Umowy Poczdamskiej, w ramach
odszkodowań wojennych Polska uzyskała byłe niemieckie obszary wschodnie.
Należy zaznaczyć, że Polska nie była stroną innych umów regulujących wynikające z wojny kwestie majątkowe (m.in. układu o odszkodowaniach układu
londyńskiego z 27 lutego 1953 r.), zawartych pomiędzy Niemcami a państwami
zachodnimi.
2. W dniu 22 sierpnia 1953 r. ZSRR zawarł z Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD) umowę dotyczącą zamknięcia kwestii reparacyjnych ze strony
Niemiec, tj. protokół w sprawie zaprzestania pobierania reparacji niemieckich i w sprawie innych środków złagodzenia zobowiązań finansowo-gospodarczych NRD związanych z następstwami wojny. W protokole tym stwierdzono, że Niemcy wykonały już znaczną część swoich zobowiązań finansowo-gospodarczych wynikających z wojny i wskutek tego uznano za konieczne
złagodzenie ich zobowiązań ekonomicznych. Zgodnie z art. 1 rząd ZSRR – po
uzgodnieniu z rządem PRL – zobowiązał się do przerwania z dniem 1 stycznia 1954 r. pobierania świadczeń reparacyjnych od NRD w każdej postaci.
W dniu 23 sierpnia 1953 r. Rada Ministrów PRL przyjęła uchwałę: Oświadczenie rządu PRL dotyczące reparacji wojennych (zarejestrowane i opublikowane w zbiorze umów międzynarodowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1969 r.). Ust. 5 tego oświadczenia stwierdza, że: „(...) dla uregulowania problemu niemieckiego i w uznaniu, iż Niemcy w znacznym stopniu
uregulowały swe zobowiązania z tytułu odszkodowań wojennych, rząd polski zrzeka się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań wojennych na
rzecz Polski. W wyżej omawianym oświadczeniu z 23 sierpnia 1953 r. rząd
polski poszedł dalej niż cytowany wcześniej protokół pomiędzy ZSRR i NRD,
gdyż mówi się w nim nie o przerwaniu pobierania odszkodowań, które mogą
być wznowione, ale o zrzeczeniu się, które ma charakter definitywny. Dodatkowo, delegat rządu PRL, w wygłoszonym 23 września 1953 r. na posiedzeniu plenarnym VIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, oświadczeniu potwierdził jednoznacznie fakt zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec.
Niezależnie od współczesnych ocen tego faktu, oświadczenie z 23 sierpnia
1953 r. jest do dziś skuteczne na gruncie obowiązującego prawa międzynarodowego. Należy zwrócić uwagę również, że zrzeczenie się reparacji potwierdził Wiceminister Spraw Zagranicznych PRL Józef Winiewicz, w czasie rokowań
nad układem normalizacyjnym z Republiką Federalną Niemiec w listopadzie
1970 r. Ponadto, podpisany w dniu 12 września 1990 r. Traktat o ostatecznej
regulacji w odniesieniu do Niemiec (tzw. Układ 2+4) przez Wielką Brytanię,
Stany Zjednoczone, ZSRR i Francję z oboma państwami niemieckimi, w którego przygotowaniu uczestniczyła Polska, jest uznawany za ostateczne potwierdzenie zamknięcia wszystkich spraw wynikających z II wojny światowej.
Warto przypomnieć również, że w stanowisku z dnia 19 października 2004 r.
Rada Ministrów stwierdziła: „Oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r.
o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych Rząd RP uznaje za obowiązujące (…) Oświadczenie z 23 sierpnia 1953 r. było podjęte zgodnie z ówczesnym
porządkiem konstytucyjnym, a ewentualne naciski ze strony ZSRR nie mogą być
uznane za groźbę użycia siły z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego,
wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych”.
3. Podkreślić należy, że sprawa uzyskania indywidualnych odszkodowań wojennych dla Polaków – ofiar III Rzeszy była wieloletnim tematem rozmów polsko-niemieckich. Rząd polski wielokrotnie występował w tej sprawie do strony niemieckiej, m.in. przez noty dyplomatyczne z 1983, 1984 oraz 1986 r.
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4. 16 listopada 1972 r. w Genewie zostało podpisane Porozumienie między ministrem zdrowia i opieki społecznej PRL a federalnym ministrem gospodarki
i finansów RFN w sprawie pomocy finansowej dla obywateli polskich – ofiar
hitlerowskich eksperymentów pseudomedycznych, które przewidywało przekazanie kwoty 100 mln DM. Porozumienie to poprzedzały indywidualne wypłaty
dokonywane przez rząd RFN za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża, których łączna suma wyniosła ponad 39 mln DM.
5. W latach 1992–2002 więźniowie obozów koncentracyjnych i robotnicy przymusowi otrzymywali pomoc finansową z Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”
(FPNP), utworzonej na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego z 16 października 1991 r. o pomocy humanitarnej dla szczególnie poszkodowanych
ofiar prześladowania nazistowskiego w Polsce. Na mocy tej umowy, Rząd RFN
przekazał 500 mln ówczesnych marek na konto Fundacji, natomiast Polska
zobowiązała się do niepopierania roszczeń swoich obywateli na płaszczyźnie
międzynarodowej. Podejmując takie zobowiązanie ówczesny rząd RP zastrzegł,
iż nie oznacza ono ograniczenia praw obywateli do indywidualnego dochodzenia
roszczeń.
6. Ponadto, w latach 1999–2000 były prowadzone dodatkowe negocjacje na forum
międzynarodowym, z aktywnym udziałem delegacji polskiej. Zakończyły się
one podpisaniem w dniu 17 lipca 2000 r. porozumienia pomiędzy USA a RFN,
które zostało poprzedzone uchwaleniem przez niemiecki Bundestag 6 lipca
2000 r. ustawy o utworzeniu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.
Równolegle, w wyniku wielostronnych negocjacji międzynarodowych, w dniu
17 lipca 2000 r., zostało podpisane tzw. „Wspólne Oświadczenie” (Joint Statement) przez Rządy Białorusi, Czech, Państwa Izrael, Rzeczypospolitej Polskiej,
Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz Rządu RFN i Stanów Zjednoczonych, a także
przedsiębiorstwa niemieckie i Konferencję ds. Żydowskich Roszczeń Majątkowych, na podstawie którego rząd Republiki Federalnej Niemiec i firmy niemieckie zobowiązały się do dokonania wpłat w wysokości 10 mld DM na rzecz Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.
7. Zgodnie z ustawą Bundestagu, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, za pośrednictwem tzw. organizacji partnerskich (w przypadku obywateli
polskich taką organizacją była przede wszystkim FPNP) wypłacała świadczenia
dla więźniów obozów i gett oraz dla robotników przymusowych, deportowanych ze swojej ojczyzny na teren III Rzeszy lub na tereny przez nią okupowane
i tam zmuszanych do pracy w przedsiębiorstwach zarobkowych lub w sektorze publicznym. Dodatkowo, w ramach tzw. „klauzuli otwartości”, dopuszczono
możliwość objęcia świadczeniami również robotników rolnych, dzieci wywiezione wraz z rodzicami deportowanymi na roboty przymusowe, dzieci urodzone
w czasie trwania pracy przymusowej rodziców na terenie III Rzeszy, osoby pozbawione wolności w więzieniach, aresztach i obozach przejściowych oraz ofiary
eksperymentów pseudomedycznych, które z mocy ww. ustawy niemieckiej nie
zostały objęte świadczeniami. Ponadto, o wypłatę świadczeń ubiegać się mogły
również osoby, których mienie zostało naruszone „wskutek prześladowań rasowych przy istotnym, bezpośrednim i przyczyniającym się do powstania szkód
udziale niemieckich przedsiębiorstw”. Wypłaty świadczeń, o których mowa,
zostały zakończone w dniu 30 września 2006 r. Fundacja „Polsko-Niemieckie
Pojednanie” ogółem przekazała świadczenia ze środków niemieckiej Fundacji
„Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” dla 484 tys. osób uprawnionych na
kwotę ponad 3,5 mld PLN (975,5 mln EUR).
8. Przedstawione informacje pokazują, że sprawa pomocy finansowej dla obywateli polskich – ofiar zbrodni wojennych III Rzeszy była przedmiotem starań
kolejnych polskich rządów. Pomimo tego, udało się objąć wypłatami jedynie
część poszkodowanych osób. Należy zaznaczyć, że na podstawie wspomnianego porozumienia polsko-niemieckiego z 1991 r. rząd RP zobowiązał się wobec
rządu RFN, że „nie będzie dochodził dalszych roszczeń obywateli polskich, które
mogłyby wynikać w związku z prześladowaniem nazistowskim” (zastrzegając
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jednocześnie, że nie powinno to oznaczać ograniczenia praw obywateli do indywidualnego dochodzenia roszczeń). Ponadto, władze polskie, podpisując Wspólne Oświadczenie z 2000 r., o którym mowa wyżej, zgodziły się, że „w odniesieniu
do sumy 10 mld DM, która ma być przekazana Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" przez niemiecki sektor publiczny oraz niemieckie firmy, (…)
suma ta stanowi zarówno górną granicę, jak i ostateczną kwotę przeznaczoną
na wypłaty”.
9. Odnosząc się do podniesionej przez Panią Senator kwestii pacyfikacji polskich
wsi w trakcie II wojny przez wojsko niemieckie, należy w pełni zgodzić się z tezą,
że czyny te wypełniały znamiona zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennej. Równocześnie należy wyjaśnić, że przedmiotowe kategorie mają zastosowanie przede wszystkim w przypadku dochodzenia odpowiedzialności karnej
jednostek – sprawców tych zbrodni. Aktualnie trudności z przeprowadzeniem
postępowania w tym zakresie wiążą się z brakiem możliwości identyfikacji
sprawców lub z ich śmiercią.
10. Warto zauważyć, że programy opieki nad ofiarami III Rzeszy nadal realizuje
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Należą do nich takie inicjatywy jak:
Pomoc rzeczowa, Program wypłat zapomóg specjalnych, Opieka wolontariuszy
Fundacji oraz Sieć Informacji, Doradztwa i Integracji (SIDI) – dla ofiar nazizmu.
Dane kontaktowe FPNP to: Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa, tel. (22) 629 73 35, 695 99 61, email: informacja@
fpnp.pl
Z wyrazami szacunku
Podsekretarz Stanu
w z. Janusz Cisek
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Wielu rodziców dzieci z autyzmem zwraca się do mnie z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, które umożliwią władzom samorządowym zatrudnianie oświatowych asystentów dla ich dzieci oraz dzieci z innymi niepełnosprawnościami. Umożliwienie pracy takim osobom z dziećmi autystycznymi
ma szczególne znaczenie dla rozwoju dzieci oraz przełamywania ich codziennych trudności w komunikacji z otoczeniem.
Obecnie zwiększona subwencja oświatowa przyznawana na edukację
dzieci niepełnosprawnych przeznaczona jest na realizację zadań określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. Żaden
z przepisów nie daje jednak możliwości zatrudnienia oświatowych asystentów dla dzieci z autyzmem bądź innymi niepełnosprawnościami.
W obecnym systemie opieki społecznej funkcjonują specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej. Usługi te są przyznawane w związku z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydawanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie i są
finansowane ze środków pomocy społecznej.
Należy zauważyć, że w żadnym przypadku tak zwany asystent nie może
wchodzić w kompetencje nauczyciela, wyręczać dziecka w czynnościach,
które może ono wykonywać samodzielnie, czy w jakikolwiek sposób zakłócać pracę placówki oświatowej. Dodatkowo przydzielony na tych zasadach
asystent nie ma w zakresie swoich obowiązków prowadzenia pracy edukacyjnej z podopiecznym, a więc nie wspomaga jego kształcenia w placówce
oświatowej. Rodzice więc nie mogą oczekiwać, że w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych asystent będzie prowadził działania zmierzające
do przezwyciężenia trudności w nauce dziecka.
W związku z tym, odpowiadając na apel rodziców dzieci z autyzmem,
proszę o przedstawienie informacji dotyczącej tego, czy w ministerstwie
trwają prace nad przepisami regulującymi te kwestie. Umożliwienie zatrudniania przez samorząd oświatowych asystentów dla dzieci niepełnosprawnych dałoby wymierne efekty, jeśli chodzi o rozwój dzieci, które dzięki pracy
i zaangażowaniu tych osób przezwyciężałyby swoje problemy w nauce.
Janina Sagatowska


Odpowied
Warszawa, 14 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panią Janinę Zofię Sagatowską, Senatora RP (nr BPS/043-17-672/12), w sprawie zatrudniania przez samorząd oświatowych asystentów dla dzieci niepełnosprawnych, uprzejmie informuję.
Możliwość zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej regulują przepisy
art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
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poz. 1362 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598,
z późn. zm.). Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest umożliwienie tej osobie
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wykonywanie usług opiekuńczych i pomoc rodzinie niepełnosprawnego.
Z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wynika natomiast, iż jednym z zadań dyrektora szkoły lub placówki, jest decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki. Zatem dyrektor szkoły,
w porozumieniu z organem prowadzącym, zgodnie z kodeksem pracy, może zatrudnić
w szkole pracownika niepedagogicznego i określić dla niego zakres obowiązków. Z zakresu tego może wynikać m.in. wykonywanie określonych zadań i czynności na rzecz
uczniów niepełnosprawnych.
Jednocześnie pragnę poinformować, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490), umożliwiają dodatkowe zatrudnienie
w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych,
nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne. Natomiast w przedszkolach ogólnodostępnych, można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych za zgodą organu prowadzącego.
Natomiast dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na podstawie przepisów 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), w przedszkolach specjalnych oraz
w szkołach podstawowych specjalnych i w szkołach podstawowych ogólnodostępnych
z oddziałami specjalnymi w klasach I–IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. Natomiast
w klasach V i VI szkół podstawowych specjalnych i w szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w gimnazjach specjalnych i w gimnazjach
ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, w uzasadnionych przypadkach również
dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela. Od pomocy nauczyciela nie jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego.
Zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1072), w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Może to być wskazanie potrzeby zatrudnienia
dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub pomocy nauczyciela, w sytuacji gdy nie jest ona obligatoryjna, a wskazana ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego.
Z powyższego wynika, że obowiązujące przepisy umożliwiają dyrektorowi szkoły zatrudnianie dodatkowych osób (nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych)
i przydzielanie im zadań w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z zamiarem wprowadzenia w życie zmian organizacyjnych
w Policji w powiecie niżańskim wyrażam głębokie zaniepokojenie planowaną likwidacją Posterunku Policji w Ulanowie.
Obecnie Posterunek Policji w Ulanowie wzorowo wypełnia swoje funkcje, podnosząc poziom bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Ulanów.
Pozytywną ocenę pracy jednostki wystawiają nie tylko przełożeni, samorządowcy, ale przede wszystkim mieszkańcy Ulanowa, którzy na co dzień
doświadczają pomocy funkcjonariuszy Posterunku Policji w Ulanowie. Policja osiąga dobre rezultaty tylko dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami
gminy Ulanów, bowiem znajomość środowiska jest nieodzownym elementem
skutecznych działań zarówno prewencyjnych, jak i operacyjnych.
Szczególne zaangażowanie w obronę Posterunku Policji w Ulanowie wykazują władze samorządowe gminy i miasta Ulanów. Samorządowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców jest zadaniem priorytetowym. Burmistrz i radni Ulanowa podkreślają, że
szkody społeczne, jakie przyniesie likwidacja posterunku, są nie do oszacowania. Decyzja o likwidacji posterunku będzie miała negatywny wpływ na
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i w znacznym zakresie utrudni kontakt z dzielnicowym. Wydłuży się też czas dojazdu funkcjonariuszy z ościennych jednostek w przypadku interwencji, a to może nieść za sobą tragiczne
konsekwencje. Likwidacja jedynej na terenie gminy placówki realizującej
zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego grozi nagłym
wzrostem przestępczości i patologii społecznej.
Ulanów jest gminą turystyczną. Zlokalizowane są tu dwa hotele ze stu
trzydziestoma miejscami noclegowymi, dwa ośrodki wypoczynkowe z domkami kempingowymi i gospodarstwa agroturystyczne. Funkcjonariusze
Policji zapewniają bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom, ale również odwiedzającym Ulanów turystom. Przez gminę przebiega droga wojewódzka
nr 858 wykorzystywana między innymi przez obywateli Ukrainy przekraczających przejścia graniczne w Hrebennem i Hrubieszowie. Natężony ruch
zwiększa zagrożenia związane z wykroczeniami i przestępstwami nie tylko
drogowymi.
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, władze samorządowe corocznie wspomagają Posterunek Policji w Ulanowie finansowo i rzeczowo. W 1993 r. gmina Ulanów nieodpłatnie przekazała Policji budynek po
byłym przedszkolu w celu utworzenia posterunku. W 2005 r. gmina dołożyła
25 tysięcy zł do zakupu radiowozu. Samorząd wspierał remont budynku
posterunku. Na mocy uchwały rady miejskiej Policja nie płaci podatków od
nieruchomości, a samorząd dokłada pieniądze do zakupu paliwa i na bieżąco wspiera policję, zaopatrując ją w materiały biurowe.
Pragnę podkreślić, że Ulanów leży w centrum powiatu niżańskiego – stąd
można najszybciej dojechać do każdego z krańców powiatu. Należy również
podkreślić dalszą deklarację pomocy dla posterunku ze strony władz Ulanowa. Burmistrz Ulanowa zwraca uwagę na fakt, że gmina posiada większy i wygodniejszy budynek po byłym sądzie grodzkim, który samorząd jest
w stanie przekazać na potrzeby Policji.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz ochrona życia i mienia to jedne
z najważniejszych obowiązków państwa wobec obywateli. Dlatego, wsłuchując się w argumenty mieszkańców i władzy samorządowej Ulanowa, stanowczo nie zgadzam się z decyzją o likwidacji Posterunku Policji w Ulanowie
z powodów ekonomicznych.
W imieniu mieszkańców i samorządu gminy i miasta Ulanów zwracam
się z gorącą prośbą o weryfikację celowości podjętych działań i o wycofanie
się z decyzji o likwidacji Posterunku Policji w Ulanowie.
Janina Sagatowska
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Odpowied
Warszawa, 9 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2012 roku (sygn. BPS/043-17-673/12),
dotyczącego oświadczenia Senatora RP Pani Janiny Sagatowskiej złożonego podczas
17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Policji, uprzejmie informuję, że podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie wyrażone pismem z dnia 20 lipca 2012 roku (sygn. BMP-0724-5-1/2012/GP).
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu

Załącznik
Pismo MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
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 Senator RP Panią Janinę Sagatowską podczas 14. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 czerwca 2012 r. 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, 16 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 wyko-
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nawczych 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.
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/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 organizować 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 pacjentów 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 strukury organizacyjno-etatowej, pozostaje w kompetencji komendantów powiatowych/miejskich Policji, którzy zobowiązani są do przestrzegania przepisów zarządzania 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.).
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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
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 dyżurującymi policjantami oraz niezwłoczne przybycie wzywanego patrolu na miejsce zdarzenia. Ewoluując 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 przeprowadzone 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 nadzwyczajnym 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 na włączaniu się do komend powiatowych/miejskich, bądź na połączeniu kilku w jeden silniejszy kadrowo posterunek lub w komisariacie 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 zapewnieniom 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 po1

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.
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zytywnie 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
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, Kurylówka, 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,
Niebyłec – 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 senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej
nr 77 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie. Mieszkańcy Stalowej Woli i Niska od lat wyczekują wykonania obwodnicy, która
wyprowadzając ruch z ośrodków miejskich, zapewni bezpieczeństwo ruchu
drogowego i spokój mieszkańców. Budowa obwodnicy ma również szczególne znaczenie gospodarcze dla regionu w związku z otwarciem nowych
terenów inwestycyjnych wzdłuż planowanego odcinka obwodnicy.
Niestety, inwestycja ta jest wciąż odkładana w czasie. W tej chwili
mieszkańcy nie wiedzą, kiedy budowa obwodnicy, która już dawno miała
wyprowadzić ruch z miasta, będzie realizowana.
W związku z tym proszę Pana Ministra o przedstawienie szczegółowego
planowanego harmonogramu prac przy budowie obwodnicy Stalowej Woli
i Niska, zaawansowania prac projektowych oraz źródła finansowania tej
inwestycji. Jednocześnie ze względu na szczególne znaczenie tego odcinka
drogi dla bezpieczeństwa mieszkańców Stalowej Woli i Niska oraz rozwoju
gospodarczego tego regionu w imieniu mieszkańców apeluję o przyspieszenie prac projektowych oraz potraktowanie tej inwestycji priorytetowo.
Janina Sagatowska


Odpowied
Warszawa, 10 września 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani senator Janiny Sagatowskiej z dnia 3 sierpnia
2012 r., przekazane przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak: BPS/043-17-674/12,
w sprawie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska, przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.
W dniu 25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” (Program), który zastąpił dotychczas obowiązujący Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 ustanowiony
w 2007 r. Program jest aktualnie obowiązującym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury drogowej. Określone w nim programowanie rzeczowe obejmuje
okres 5 lat, natomiast programowanie finansowe – 3 lat. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż Program, w dobie ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego musiał zostać
dostosowany do określonych możliwości finansowych państwa. Opracowując listę
zadań ujętych w załączniku nr 1 (na jego realizację przyznano ściśle określony limit
finansowy w wysokości 82,8 mld zł) do Programu brano pod uwagę przede wszystkim
stan przygotowania i zaawansowania prac na jakim znajdowały się poszczególne zadania oraz dostępne środki finansowe.
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Interesujące Panią Senator inwestycje: Budowa obwodnicy Niska w ciągu drogi
krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl oraz Budowa obwodnicy Stalowej Woli w ciągu drogi
krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl zostały ujęte w Programie w załączniku nr 2 Lista
zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013.
Budowa przedmiotowych obwodnic ma na celu w głównej mierze zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 77, przeniesienie
ruchu tranzytowego poza tereny o intensywnym zagospodarowaniu i co się z tym wiąże ograniczenie oddziaływań związanych z ruchem drogowym na przedmiotowej drodze, poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu w korytarzu drogi krajowej Nr 77.
W dniu 17 stycznia 2007 r. zawarto pomiędzy GDDKiA i władzami samorządowymi
porozumienie w sprawie przygotowania i finansowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego I i II etapu oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację drogi obwodowej miasta
Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Chopina w Stalowej Woli do połączenia z projektowaną drogą
ekspresową S-19. Przedmiotem porozumienia było finansowanie w wysokości 50%
kosztów, opracowanie i wykonanie SIWZ i przeprowadzenie procedury przetargowej
na Wykonawcę.
W dniu 27 sierpnia 2010 r. Oddział GDDKiA w Rzeszowie zawarł porozumienie
z Urzędem Miasta Stalowa Wola oraz Urzędem Miasta i Gminy Nisko o współpracy
stron przy przygotowaniu budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77
obejmujące swym zakresem współfinansowanie prac projektowych stanowiących
kompleksową dokumentację wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku ze zmianą koncepcji i podjęciem decyzji o budowie przedmiotowych obwodnic w systemie „projektuj i buduj”, nastąpiła konieczność
zmiany zapisów porozumienia zawartego przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie. Aneks
do ww. porozumienia, uwzględniający ograniczony zakres dokumentacji projektowej
(jedynie Koncepcja Programowa), został opracowany i przekazany do akceptacji przez
Prezydenta Stalowa Wola i Burmistrza Miasta i Gminy Nisko.
Po akceptacji aneksu przez władze samorządowe, GDDKiA będzie mogła przystąpić do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie Koncepcji Programowej budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska.
W dniu 30 marca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia
„Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik
– Przemyśl na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chopina w Stalowej Woli do połączenia z projektowaną drogą ekspresową S-19”. Obecnie trwa postępowanie odwoławcze
przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszę Pana Premiera o informację, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydatkowało w 2012 r. środki przejęte z Kancelarii Senatu na organizację pobytu i wypoczynku w Polsce dzieci polonijnych.
W tym roku po raz pierwszy od wielu lat Caritas Polska nie otrzymał
wsparcia na organizację turnusu dla kilku tysięcy dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rumunii i Ukrainy. Tylko nielicznym diecezjalnym Caritas udało się własnymi siłami przyjąć pojedyncze grupy dzieci.
Niestety wiele turnusów zostało odwołanych. W środowiskach polonijnych
ponieśliśmy niepowetowane, trudne do oszacowania straty. Caritas należał
do tych organizatorów wypoczynku dzieci polonijnych, którzy niezwykle starannie i profesjonalnie prowadzili kolonie i sumiennie rozliczali się z każdej
przyznanej złotówki.
Proszę Pana o osobistą interwencję w tej niezwykle ważnej sprawie, tak
by w przyszłości wrócić do wypróbowanych form wsparcia Polonii i nie zaprzepaścić wieloletniego zaangażowania i dorobku Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz współpracujących z nim organizacji pozarządowych.
Krzysztof Słoń

Odpowied
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 6 września 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagranicznych, na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Słonia (pismo nr BPS/043-17-675/12 z dnia 7 sierpnia br.) złożone podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu
3 sierpnia br., w sprawie wydatków na organizację pobytu i wypoczynku w Polsce
dzieci polonijnych, uprzejmie informuję.
W ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią
i Polakami za Granicą”, ogłoszonego przez MSZ w dniu 8 marca br. i rozstrzygniętego
w dniu 18 maja br., dofinansowanie uzyskało szereg projektów polegających na organizacji pobytu i wypoczynku w Polsce dzieci polonijnych, również z Białorusi, Litwy,
Łotwy, Rumunii i Ukrainy (wykaz projektów w załączeniu).
Poza projektami realizowanymi w ramach ww. konkursu, blisko 2,5 mln zł, przekazane zostało do budżetów polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych z przeznaczeniem na organizację kolonii i obozów dla dzieci polonijnych. W taki sposób są
również finansowane kolonie organizowane przez Caritas. W załączeniu przekazuję
zestawienie przedstawiające projekty placówek organizujących letni wypoczynek dla
dzieci i młodzieży polonijnej przy współpracy z Caritas.
Z wyrazami szacunku
Podsekretarz Stanu
w z. Janusz Cisek
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KOLONIE CARITAS
Ilość dzieci
wyjeżdżających
na kolonie

Nazwa projektu

Brześć KG

100

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
polonijnej w Polsce organizowany
przez Caritas Diecezji Świdnickiej
w Zagórzu Śląskim

21 400

Grodno KG

440

Pobyty edukacyjno-wypoczynkowe
440 dzieci polskich
z okręgu grodzieńskiego

92 700

40

Pobyt edukacyjno-wypoczynkowy
w Polsce dla dzieci z Kirowogradu

8 068

Placówka

Kijów A

Lwów KG
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Łuck KG

70

Przyznana
kwota w EUR

Pobyty edukacyjno-wypoczynkowe
dzieci polskich
z Lwowskiego Okręgu Konsularnego
w Polsce

52 000

Wakacje na ojczystym szlaku

14 000
95 000

Mińsk A

480

Pobyt edukacyjno-wypoczynkowy
dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia
z okręgu mińskiego w Polsce

Wilno A

260

Wakacje na ojczystym szlaku
dla polskich dzieci z okręgu wileńskiego

11 256

477

Pobyty edukacyjno-wypoczynkowe
dzieci polskich
z Winnickiego Okręgu Konsularnego
w Polsce

94 500

Winnica KG
RAZEM:

2 131

388 924

Fundacja Edukacja
i Przyszłość

Fundacja Polska Pomoc

3

4

5

Chorągiew Stołeczna
Związku Harcerstwa
Polskiego

2

Nowoczesna Polska, nowoczesna
edukacja

Polska włącz się!

Rzeczpospolita obywatelska impuls
na Wschód

Fundacja Pomoc Polakom Warszawa 00-467,
na Wschodzie
ul. Jazdów 10A

Fundacja Pomoc Polakom Warszawa 00-467,
na Wschodzie
ul. Jazdów 10A

Polska pomoc polonijnej edukacji
wakacyjnej

Z tradycją w przyszłość
– obozy edukacyjne dla młodzieży
Wszechstronne kształcenie
wolontariuszy – obóz pod namiotami
dla 10 środowisk harcerskich
z Białorusi
Letni edukacyjny pobyt polskiej
młodzieży z Białorusi i Ukrainy

Nazwa projektu/programu

Fundacja Pomoc Polakom Warszawa 00-467,
na Wschodzie
ul. Jazdów 10A

Biała Podlaska 21-500,
ul. Sidorska 95/97
ul. Świętojańska 24
15-277 Białystok
(Białystok 15-277,
ul. M.C. Skłodowska 13/2)

Warszawa 01-067,
ul. Piaskowa 4

Akademia podmiotowego Police 72-010,
wspierania młodzieży
ul. Piaskowa 42/1

Adres siedziby
wnioskodawcy

1

Nazwa wnioskodawcy

703 250,00

198 970,00

1 651 494,00

49 800,00

49 198,00

150 350,00

70 730,00

Przyznana
kwota dotacji

911

573

2 301

80

44

100

94

Liczba
dzieci
i młodzieży

Słowacja, Chorwacja, Czechy,
Bułgaria, Mołdawia, Kirgistan,
Gruzja, Rosja, Armenia, Estonia,
Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina,
Stany Zjednoczone
Niemcy, Austria, USA, Kanada,
Wielka Brytania, Irlandia, Holandia,
Finlandia, Norwegia, Szwecja,
Hiszpania, Francja, Belgia, Brazylia,
Argentyna, Australia, Nowa Zelandia
oraz Litwa, Ukraina, Rosja, Czechy,
Rumunia, Łotwa, Bułgaria, Węgry,
Słowacja, Chorwacja, Serbia,
Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia,
Białoruś
Białoruś, Litwa, Ukraina, Rosja,
Kazachstan, Czechy, Mołdawia,
Gruzja, Armenia, Rumunia, Łotwa,
Bułgaria, Węgry, Słowacja,
Chorwacja, Serbia, Bośnia
i Hercegowina, Kirgistan, Polska

Białoruś

Białoruś

Białoruś

Litwa, Łotwa, Ukraina

Region realizacji wniosku

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WRAZ Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ w 2012 r.
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Lublin 20-950,
ul. Racławicka 14
Ełk 19-300,
ul. T. Kościuszki 23
Zamość 22-400,
ul. Królowej Jadwigi 8

Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II

Mazurskie Towarzystwo
Naukowe w Ełku

Międzyszkolny Klub
Sportowy Padwa

10

11

12

Płock 09-402,
ul. Dworcowa 2

Fundacja Przyjaciół Wilna Gdynia 81-614,
i Grodna Serce dzieciom
ul. Nauczycielska 14/10

9

Regionalne
14 Stowarzyszenie
Wschód-Zachód

Lublin 20-113,
ul. Jezuicka 4/9

Fundacja Szczęśliwe
Dzieciństwo

8

Opole 45-058,
ul. Ozimska 40/204

Warszawa 00-029,
ul. Nowy Świat 33

Fundacja
SEMPER POLONIA

7

PIASTUN – Fundacja
13 Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży

Kielce 25-010,
Plac Panny Marii 1

Fundacja Pomost

6

Kolonia językowa i wiedzy
o współczesnej Polsce dla młodzieży
z polskiej szkoły nr 36 z Grodna
na Białorusi
„Przygoda z kajakiem” – obóz
edukacyjno-wypoczynkowy dla dzieci
i młodzieży polonijnej z Ukrainy
„Historia, tradycje i dzieciństwo
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
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”

Polska Bliżej

Letnia szkoła młodzieżowych
liderów polskości z Litwy
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.

Aktywizacja młodzieżowych
środowisk polonijnych. Aktywizacja
młodzieży poprzez sport i kulturę
fizyczną

„Tacy sami” – obóz edukacyjno-wypoczynkowy dla Polonii

99 880,00

62 565,00

52 860,00

26 050,00

182 954,60

98 550,00

99 120,00

176 628,00

55 410,00

24

90

40

20

30

100

50

200

50

Rosja

Ukraina

Ukraina

Białoruś

USA

Litwa

Litwa

Czechy, Mołdawia, Rumunia, Rosja,
Serbia, Białoruś, Ukraina, Litwa,
Łotwa, Wielka Brytania, Belgia,
Austria, Rosja, Stany Zjednoczone,
Australia, Włochy, Niemcy, Węgry,
Kanada, Irlandia

Białoruś
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Regionalne Towarzystwo
Polsko-Niemieckie

Puławy 24-100,
ul. Woj. Polskiego 7

Stowarzyszenie Parafiada
Warszawa 00-704,
im. Św. Józefa
ul. Gwintowa 3
Kalasancjusza

Stowarzyszenie Pomocy
24 Dzieciom i Młodzieży
PROMYK

23

Stowarzyszenie Parafiada Warszawa 00-704,
ul. Gwintowa 3,
im. Św. Józefa
Kalasancjusza
dzielnica Mokotów

Świętokrzyskie szlaki dla Polonii

Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało
2012 – udział rodaków ze Wschodu
w letnich obozach edukacyjno-integracyjnych oraz finałach XXIV
parafiady dzieci i młodzieży
‘PARAFIADY POLONIJNE NA
WSCHODZIE” Parafiada Diecezji
Grodzieńskiej na Białorusi
i Parafiada Archidiecezji Lwowskiej
w Dolinie na Ukrainie

Letnie kursy języka polskiego
dla dzieci z Białorusi i Ukrainy

Końskowola 24-130,
Skowieszyn 60

Poddębice 99-200,
ul. Łódzka 37a

Stowarzyszenie Integracji
w Poddębicach

20
Obóz edukacyjno-wypoczynkowy
„Poznaj Kraj Swoich Przodków”

Kraków 31-004,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4

Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski

19

Aktywna promocja historii, kultury
i języka polskiego dla młodzieży
polonijnej z Ukrainy
XV międzynarodowy obóz naukowy
pod hasłem: „Letnia szkoła języka
polskiego dla młodzieży polonijnej
z Białorusi i Litwy”
Kolonie edukacyjno-wypoczynkowe
dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Promocja wiedzy o Polsce w polskim
środowisku na Łotwie, Białorusi,
Ukrainie i w Rosji – kultura, język,
historia i współczesność
XIII edycja akcji „Podarujmy Dzieciom
Lato – wakacyjny pobyt polskich
dzieci z Białorusi i Ukrainy
Warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży z Wileńskiej Szkoły Średniej
im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Puławy 24-100,
ul. Staszica 1/4

Warszawa 00-634,
ul. Jaworzyńska 8 lok. 2

Stowarzyszenie
Edukacja i Nauka

18

Stowarzyszenie
21 Kulturalno-Turystyczne
JAGIELONIA
Stowarzyszenie na rzecz
22 osób potrzebujących
Pogodne życie

Góra Puławska 24-100,
ul. Radomska 47a

Stowarzyszenie
Barwy Tęczy

Sokołów Podlaski 08-300,
ul. Wolności 27

Zielona Góra 65-001,
ul. Gen. Sikorskiego 62

17

Sokołowskie
16 Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne

15

49 800,00

60 850,00

900 000,00

68 400,00

52 410,00

59 375,00

44 500,00

99 950,00

37 650,00

40 180,00

93 160,00

100

300

600

150

100

40

88

24

50

60

45

Ukraina

Białoruś, Ukraina

Białoruś, Ukraina, Litwa, Rosja,
Łotwa

Białoruś, Ukraina

Ukraina

Litwa

Ukraina, Białoruś

Łotwa, Białoruś, Ukraina, Rosja

Ukraina

Białoruś, Litwa

Ukraina
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Obóz informacyjny dla utalentowanej
Polonii ukraińskiej

„Polska – niech nas usłyszą”

„Z polskim dookoła świata”

„Polska – wszystko, co najważniejsze”

„Ja, Ty, My – Polacy”

Gdynia 81-116,
ul. Bosmańska 28A/1

Warszawa 00-322,
ul. Krakowskie
Przedmieście 64

Warszawa 00-322,
ul. Krakowskie
Przedmieście 64

Warszawa 00-322,
ul. Krakowskie
Przedmieście 64

Warszawa 00-322,
ul. Krakowskie
Przedmieście 64

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

26

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

Stowarzyszenie
Wspólnota Polska

25 Stowarzyszenie TALENT

178 190,00

552 521,00

2 675 140,00

1 425 776,00

37 761,00

2 250

2 250

2 250

2 250

27

Białoruś, Litwa, Austria, Ukraina,
Rosja, Francja, Wielka Brytania,
Irlandia, Słowacja, Czechy, Węgry,
Bułgaria, Mołdawia, Kirgistan,
Gruzja, Estonia, Łotwa, Niemcy,
Szwecja, Holandia, Kazachstan,
Serbia, Uzbekistan, Brazylia, Bośnia
i Hercegowina, Izrael, Hiszpania,
Włochy, Argentyna, Szwajcaria,
Stany Zjednoczone, Kanada, Dania,
RPA, Tunezja, Macedonia, Belgia,
Holandia, Austria, Grecja
Białoruś, Litwa, Ukraina, Rosja,
Francja, Wielka Brytania, Irlandia,
Holandia, Słowacja, Czechy, Węgry,
Bułgaria, Mołdawia, Kirgistan,
Gruzja, Armenia, Estonia, Łotwa,
Niemcy, Stany Zjednoczone,
Uzbekistan, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia, Rumunia,
Kazachstan, Kanada, Serbia, Turcja
Białoruś, Litwa, Ukraina, Francja,
Wielka Brytania, Irlandia, Czechy,
Mołdawia, Łotwa, Niemcy, Szwecja,
Brazylia, Argentyna, Szwajcaria,
Stany Zjednoczone, Kanada, Islandia
Białoruś, Litwa, Austria, Ukraina,
Rosja, Francja, Wielka Brytania,
Irlandia, Słowacja, Czechy, Węgry,
Bułgaria, Mołdawia, Kirgistan,
Gruzja, Armenia, Estonia, Łotwa,
Niemcy, Szwecja, Norwegia,
Finlandia, Kazachstan, Serbia,
Uzbekistan, Brazylia, Bośnia
i Hercegowina, Czarnogóra, Izrael,
Hiszpania, Włochy, Argentyna,
Szwajcaria; różne kraje świata

Ukraina
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33

32

31

30

29

28

27

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie
Współpracy
Polska-Wschód, Lubuski
Oddział wojewódzki
Szczecińska Fundacja
Talent – Promocja
– Postęp
Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich
Wielkopolskie
Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju obszarów
wiejskich
Wrocławska Fundacja
Edukacji Europejskiej
i Współpracy
Międzynarodowej FREYA
Wrocławska Fundacja
Edukacji Europejskiej
i Współpracy
Międzynarodowej FREYA
Związek Harcerstwa
Polskiego – Chorągiew
Kielecka
Zlot Młodzieży polonijnej
POLONICUS 2012

Wrocław 50-031,
ul. Przyjaźni 34E/5

Suma

Warszawa 00-589,
ul. Litewska 11/13

Kielce 25-820,
ul. Pańska 1a

39 Harcerski Festiwal Kultury
Młodzieży Szkolnej Kielce 2012
– obóz polonijny
Harcerstwo polskie w Skandynawii
– Tworzenie i animowanie
środowisk harcerskich w Szwecji
i Norwegii

Obóz edukacyjno-rekreacyjny
dla polskiej młodzieży z Kazachstanu

305 950,00

Pobyty edukacyjno-wypoczynkowe
dla dzieci Polaków zamieszkałych
na Ukrainie pt. „Powrót do korzeni”

Ostrowite 62-402,
ul. Skrzynka 28

Wrocław 50-031,
ul. Przyjaźni 34E/5

22 000,00

Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci
pochodzenia polskiego z Ukrainy

Tarnów 33-100,
ul. Bedrnardyńska 24

10 901 977,00

99 000,00

96 460,00

34 750,00

50 500,00

99 845,00

Język polski i zabawa to fajna sprawa

Szczecin 70-478,
ul. Wojska Polskiego 69

90 000,00

Pobyt wakacyjny o charakterze
edukacyjno-poznawczym dzieci
i młodzieży rodzin polskich
z Republiki Białorusi i Rumunii

Zielona Góra 65-950,
Al. Niepodległości 36

16 629

120

236

210

90

525

47

40

70

Szwecja, Norwegia

Ukraina, Białoruś, Rosja

Kazachstan

Niemcy, Włochy, Francja, Rosja,
Ukraina, Irlandia

Ukraina

Ukraina

Litwa

Białoruś, Rumunia
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Proszę Pana Premiera o informację, czy w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 nadal jest uwzględniana droga nr 73 na odcinku od granic miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy
Morawicy i Woli Morawickiej. Wykonanie tej inwestycji zostało przeniesione
– inwestycja ma być realizowana po 2013 r.
Do społeczności naszego regionu docierają niepokojące wiadomości, że
budowa tego odcinka jest zagrożona. Byłby to dotkliwy cios, jeśli chodzi
o rozwój i tak bardzo skromnej sieci drogowej województwa świętokrzyskiego, tym bardziej że są już zagwarantowane środki i zaawansowane działania związane z rozpoczęciem budowy miejskiego, sąsiedniego odcinka drogi
nr 73. Tą właśnie drogą codziennie przejeżdża około dwudziestu jeden tysięcy samochodów, co w połączeniu z jej fatalnym stanem i niewystarczającymi
parametrami stwarza ponadprzeciętne zagrożenie i powoduje uciążliwości
zarówno dla kierowców, jak i dla mieszkańców. Dochodzi tam również do
wielu tragicznych w skutkach wypadków. Szkodliwe było przesunięcie tej
inwestycji do realizacji po 2013 r., ale prawdziwą katastrofą będzie jej pominięcie w planowanym aktualnie w resorcie infrastruktury Programie Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014–2020.
Proszę Pana o osobistą interwencję i zainteresowanie się tą sprawą, bo
jest ona ponadpartyjnym priorytetem oraz celem zgodnych działań i zabiegów zarówno parlamentarzystów, jak i samorządowców. Warto wesprzeć
nasze wspólne zaangażowanie, warto pomóc mieszkańcom województwa
świętokrzyskiego i tysiącom kierowców, którzy muszą przejeżdżać tą drogą
naszego regionu.
Krzysztof Słoń

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. (sygn. akt DSPA-4813-664-(1)/12 przekazującego oświadczenie senatora
Krzysztofa Słonia złożone podczas 17. posiedzenia Senatu RP (sygn. akt BPS/043-17-675/12) dotyczące budowy drogi nr 73 na odcinku od granic miasta Kielce do
Woli Morawickiej oraz obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej, przekazuję informacje
w przedmiotowej sprawie.
W dniu 25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015” (Program), który zastąpił dotychczas obowiązujący Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 ustanowiony
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w 2007 r. Program jest aktualnie obowiązującym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury drogowej. Określone w nim programowanie rzeczowe obejmuje
okres 5 lat, natomiast programowanie finansowe – 3 lat. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż Program, w dobie ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego musiał zostać
dostosowany do określonych możliwości finansowych państwa. Opracowując listę
zadań ujętych w załączniku nr 1 (na jego realizację przyznano ściśle określony limit
finansowy w wysokości 82,8 mld zł) do Programu brano pod uwagę przede wszystkim
stan przygotowania i zaawansowania prac na jakim znajdowały się poszczególne zadania oraz dostępne środki finansowe.
Zadanie polegające na przebudowie drogi krajowej nr 73 na odcinku Kielce – Wola
Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej długości 8,2 km, ze względu
na aktualny stan prac przygotowawczych oraz ograniczone limity finansowe, zostało
ujęte w załączniku nr 2 do Programu, czyli na liście zadań inwestycyjnych, których
realizacja planowana jest po 2013 r.
Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na dwa odcinki realizacyjne. Etap I obejmujący dobudowę drugiej jezdni na odcinku od granicy miasta Kielce do miejscowości
Bieleckie Młyny (początek obwodnicy Morawicy) długości 4,2 km oraz Etap II obejmujący budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej, biegnącej całkowicie po nowym
śladzie, długości 4 km. W wyniku działań podjętych przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad, jako inwestora zadania, uzyskana została w dniu 24 kwietnia
2007 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla całego zadania) oraz decyzje o lokalizacji drogi (oddzielnie dla Etapu I i II). Uzyskana została również 16 listopada 2011 r. decyzja o pozwoleniu na budowę dla I Etapu zadania.
Proces przygotowania do realizacji przebudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku
Kielce – Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej będzie kontynuowany tak, aby w sytuacji uzyskania wszystkich decyzji i opinii przewidzianych
przepisami prawa oraz zapewnienia pełnego finansowania płynnie przejść w fazę
realizacji.
Jednocześnie informuję, że Program zgodnie z założeniami 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 dla dwóch
ostatnich lat realizacji Programu. Pozwoli to na precyzyjne określenie potrzeb finansowych (w tym udziału środków krajowych) dla zakresu rzeczowego Programu realizowanego w latach 2014–2015. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem resortu transportu,
zadaniami, które planowane są do umieszczenia w nowym Programie są najważniejsze
strategicznie ciągi brakujących autostrad i dróg ekspresowych oraz wybrane obejścia
miejscowości na terenie całego kraju.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W 2008 r. Nina Y., lat 68, przyjechała z Ukrainy w odwiedziny do córki.
Miała wówczas wizę na sześć miesięcy. Jej córka Olena W. z domu Y., która
mieszka we wsi G., powiat P., województwo mazowieckie, od 2000 r. jest
żoną Polaka. Z powodu sytuacji zdrowotno-rodzinnej córki (w 2008 r. córka
urodziła syna) Nina Y. została w Polsce do 2011 r. W 2011 r. w drodze powrotnej na Ukrainę została wylegitymowana, spisany został protokół z przesłuchania, a celnik poinformował ją, że będzie miała zakaz wjazdu do Polski
na jeden rok. Obecnie konsulat w Łucku, gdzie Nina Y. złożyła dokumenty
w sprawie wizy, przesłał odpowiedź odmowną. Co ma teraz robić pani Y.?
Chciałaby odwiedzić córkę, wnuczka (urodzonego w Polsce w 2008 r.) i zięcia
Polaka. Córka pracuje w Polsce w szkole (jest nauczycielką języka angielskiego).
Odmowa przyznania wizy uniemożliwia pani Ninie Y. kontakt z najbliższą rodziną: córką, wnukiem i zięciem. Jak wytłumaczyć małemu dziecku,
że nie może spotkać się ze swoją babcią jak większość dzieci i że urzędnicy
zadecydowali, że babcia nie może go odwiedzić? Za przedłużenie pobytu
Nina Y. poniosła już konsekwencje. Czy ma być dalej karana ona i jej najbliżsi, w tym czteroletnie dziecko?
Panie Premierze, Panie Ministrze, prosimy o rozważenie wydania wizy
pani Ninie Y., tak by mogła się spotkać z najbliższą rodziną.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow

Odpowied
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 27 sierpnia 2012 r.
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego (pismo nr BPS/043-17-677/12 z dnia 7 sierpnia br. oraz z upoważnienia Prezesa Rady
Ministrów – pismo nr BPS/043-17-676/12), złożone wspólnie z innymi senatorami
podczas 17. posiedzenia Senatu RP, w sprawie odmowy przyznania wizy Pani Ninie Y.,
uprzejmie informuję.
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Podstawą odmowy wydania wizy przez Konsulat Generalny RP w Łucku był fakt
figurowania nazwiska Pani Niny Y. w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.), konsul odmawia wydania wizy.
Jak wynika z treści oświadczenia Panów Senatorów, cudzoziemka została wpisana
do powyższego wykazu w związku z faktem przebywania na terytorium RP bez ważnej
wizy. W przypadkach takich, zgodnie z art. 99b pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 1 pkt 4 oraz
art. 90 ust. 2a ustawy o cudzoziemcach, orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub szerzej – na terytoria państw obszaru Schengen i określa obowiązywanie tej decyzji na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W rezultacie
wydania powyższego zakazu, na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach, dane Pani Y. zostały zamieszczone we wspomnianym wyżej wykazie.
Zarówno wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest
niepożądany, jak i jego wykreślenia, dokonuje z urzędu lub na wniosek organów,
wymienionych w art. 129 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców. Cudzoziemiec może z kolei wnioskować, na podstawie art. 131 ust. 1
powołanego wyżej aktu normatywnego, o udzielenie informacji dotyczących wpisania
jego danych osobowych do wykazu, o ich sprostowanie – w razie nieprawidłowości
oraz o wykreślenie danych, w wypadku umieszczenia na skutek błędu. We wszelkich
sprawach dotyczących wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, organem właściwym jest Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, jako prowadzący wykaz.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Grażyna Bernatowicz
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
Sytuacja na rynku jest naprawdę trudna. Cena piętnastokilogramowego
worka ziemniaków wynosi poniżej 1,50 zł, co przy rosnących cenach paliw,
nawozów i środków ochrony roślin powoduje nieopłacalność produkcji.
W związku z tragiczną sytuacją bieżącą na rynku ziemniaków jadalnych,
bardzo niskimi cenami hurtowymi, a wręcz niemożnością zbycia ziemniaków
przez ich producentów, prosimy Pana Ministra o podjęcie interwencji.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow


Odpowied
Warszawa, 2012.08.31
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 7 sierpnia br. znak: BPS/043-17-678/12 dotyczącego oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami w sprawie trudnej sytuacji na rynku
ziemniaka, uprzejmie informuję, co następuje.
Uprawa ziemniaków jadalnych, podobnie jak i innych upraw, jest wspierana w ramach dopłat bezpośrednich. Producenci ziemniaków jadalnych otrzymują jedynie jednolitą płatność obszarową wypłacaną ze środków unijnych. W obrocie ziemniakami
jadalnymi obowiązują standardy jakościowe, a na kształtowanie się cen na rynku
wpływ mają wyłącznie relacje popytu i podaży. Nie ma możliwości prowadzenia działań interwencyjnych na wspólnotowym rynku europejskim.
W 2011 roku powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce wynosiła 406,4 tys. ha,
zbiory wynosiły 9,4 mln t, natomiast średni plon ziemniaka wynosił 230 dt/ha. W porównaniu do roku 2010 powierzchnia uprawy ziemniaka była większa o 1,4%, zbiory
wyższe o 10,8%, a plony ziemniaków wzrosły o 9,0%.
Sezon 2010/2011 charakteryzował się wysokimi cenami ziemniaków, które w obrocie targowiskowym i na rynkach hurtowych były średnio o 57% wyższe niż przed
rokiem i kształtowały się od min. 75 zł/dt do max. 108 zł/dt w okresie VII–XII 2010 r.,
a w okresie I–VI 2011 r. od min. 106 zł/dt do max. 138 zł/dt.
Od początku sezonu 2011/2012, w związku z wysokimi plonami i zbiorami ziemniaków w Polsce (również i w innych krajach Unii) ma miejsce silny spadek cen, które
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w okresie zbiorów były o połowę niższe niż w sezonie 2010/2011 i kształtowały się od
min. 35 zł/dt do max. 62 zł/dt w okresie VII–XII 2011 r., a w okresie I–VI 2012 r. od
min. 35 zł/dt do max. 50 zł/dt.
W 2012 roku według szacunków Instytutu Hodowli i Ochrony Roślin powierzchnia
uprawy ziemniaka wynosi 414 tys. ha, a zbiory wyniosą ok. 9,9 mln ton. Przewiduje
się, że ceny ziemniaków z głównego zbioru będą wyższe aniżeli w sezonie poprzednim.
Jednakże decydujący wpływ będzie tu mieć dalszy przebieg wegetacji i faktyczna wielkość zbioru.
W bieżącym roku ceny ziemniaków są zróżnicowane. Badanie poziomu cen prowadzone jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Urząd Statystyczny. Według danych ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej
(MRiRW) ceny w hurcie ziemniaków ze zbioru 2011 r. oraz młodych ziemniaków krajowych, w miesiącach od kwietnia do sierpnia br., przedstawiały się następująco:
kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

0,36

0,35

0,50

0,40

0,37

-

9,04

1,07

0,39

0,38

Ziemniaki ze zbioru 2011 r. (zł/kg)
Ziemniaki młode (zł/kg)

Na poszczególnych rynkach hurtowych w dniach 24–28.08 br., notowania cen
ziemniaków młodych przedstawiały się następująco: Bronisze – 0,40 zł/kg (28.08),
Elizówka – 0,45 zł/kg (24.08), WGRD – 0,36 zł/kg (27.08 br.), Rzeszów – 0,36 zł/kg
(28.08).
Dla porównania, w tygodniu poprzednim tj. 17.08 br., notowania cen ziemniaków
młodych, przedstawiały się następująco: Bronisze – 0,40 zł/kg, Elizówka – 0,50 zł/kg,
WGRD – 0,36 zł/kg (16.08 br.), Rzeszów – 0,35 zł/kg.
Ceny hurtowe ziemniaków młodych krajowych i ziemniaków młodych z importu
kształtowały się następująco (zł/kg):
Rok

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

kraj

import

kraj

import

kraj

import

kraj

import

kraj

import

2012

-

2,5

9,04

2,3

1,07

1,9

0,39

nie było

0,38

nie było

2011

-

2,9

9,56

2,7

1,9

1,7

0,62

1,48

0,44

nie było

2010

-

2,4

9,94

2,6

1,96

2,3

0,95

1,9

0,95

nie było

Ceny targowiskowe wynosiły:
2012 r.

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

Ziemniaki stare (zł/kg)

0,51

0,48

0,46

0,50

0,50

Ziemniaki młode (zł/kg)

2,3

3,16

1,63

0,73

0,60

Ceny skupu ziemniaków wg GUS wynosiły:
2012 r.
Ziemniaki (zł/kg)

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

0,53

0,48

0,47

0,50

Brak danych

Z analizy rynku ziemniaka wynika, m.in. że:
– jedynie w okresie wiosennym, kiedy to ziemniaków młodych krajowych jest jeszcze bardzo mało, ziemniaki importowane są tańsze od ziemniaków krajowych.
W miarę upływu czasu i zwiększenia dostępności młodych ziemniaków krajowych ceny ziemniaków spadają i są niższe w porównaniu z cenami młodych
ziemniaków importowanych;
– w lipcu i w sierpniu br. nie odnotowano sprzedaży młodych ziemniaków z importu;
– obserwuje się zmiany nawyków żywieniowych Polaków i częstsze zastępowanie
ziemniaków przez makaron, ryż, kaszę i dania gotowe. Ziemniak przestał być
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podstawą wyżywienia i podobnie, jak w krajach UE, zaczyna być traktowany jak
inne warzywa;
– uległ zmianie sposób żywienia trzody chlewnej, gdzie z chwilą intensyfikacji
chowu świń i rozwoju firm paszowych w gospodarstwach nie karmi się już trzody chlewnej ziemniakami tylko gotowymi mieszankami paszowymi opartymi na
zbożach;
– w bieżącym roku podaż ziemniaka z produkcji krajowej istotnie wzrosła między
innymi z powodu bardzo korzystnych relacji cenowych w ubiegłym roku oraz
wymarznięcia zbóż ozimych. Skumulowanie się tych zdarzeń spowodowało wystąpienie nadpodaży na rynku ziemniaków wczesnych.
Import ziemniaków w pierwszym półroczu 2012 r. w porównaniu z analogicznymi
okresami poprzednich kilku lat, przedstawia się jak niżej:
2009 r. – 106 813 ton;
2010 r. – 205 612 ton;
2011 r. – 218 917 ton;
2012 r. – 105 684 ton.
Na podstawie danych źródłowych możemy zaobserwować spadek importu ziemniaków w bieżącym roku.
Krajowy rynek ziemniaków charakteryzuje duże rozdrobnienie produkcji zarówno
co do skali, jak i rodzaju uprawianych odmian oraz brak zorganizowania na rynku.
Zauważa się, że w krajach Europy Zachodniej, które mają obecnie bardzo silną pozycję, rynek ziemniaka charakteryzuje się wysoką koncentracją produkcji oraz integracją producentów rolnych, przemysłu i handlowców, którzy to w coraz większym
stopniu oddziałują wzajemnie na siebie w dążeniu do usprawnienia dystrybucji, oraz
zaspokajania rosnących wymagań i oczekiwań konsumentów.
Porównując ceny ziemniaków w Polsce i w innych krajach UE, będących największymi producentami i eksporterami ziemniaków, ich poziom w naszym kraju w ostatnich latach jest o ok. 50% wyższy niż w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Holandia. W ostatnich latach widać coraz większą różnicę między cenami ziemniaków
w Polsce i w innych krajach UE i nie dotyczy to tylko ziemniaków wczesnych, których
podaż krajowa z obiektywnych przyczyn jest wiosną ograniczona (późniejszy termin
zbioru), ale i tzw. „starych” ziemniaków, a to świadczy o niskim poziomie konkurencyjności ziemniaków krajowych.
W celu poprawy sytuacji rolników na rynkach rolnych oraz ograniczenia „łańcucha” pośredników w obrocie produktami nieprzetworzonymi Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wspiera finansowo przedsięwzięcia związane z łączeniem się producentów w grupy producentów. Producenci mogą organizować się w grupy producentów
rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn.
zm.). Podstawowym celem założenia grupy jest podejmowanie wspólnych działań, związanych między innymi ze zbytem płodów rolnych. Odpowiednie zorganizowanie i dostosowanie produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu
z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach produkcji, przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, pozwala rolnikom uzyskać
możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów. W szczególności grupy mogą być równorzędną stroną w kontraktacji
surowca z zakładami przetwórczymi i negocjować między innymi cenę za dostarczony
surowiec. Rolnicy dostrzegają zalety zrzeszania się w tego rodzaju podmiotach, zdając
sobie sprawę ze słabej sytuacji rynkowej pojedynczych gospodarstw.
Chciałbym też poinformować Pana Marszałka, że produkty rolne będące w obrocie
podlegają kontroli jakości przez Inspekcję Handlową, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzi kontrolę
jakości handlowej ziemniaków w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, obrotu, składowania lub konfekcjonowania (w tym paczkowania) ziemniaków konsumpcyjnych oraz na etapie importu z krajów trzecich,
a Inspekcja Handlowa kontroluje jakość ziemniaków na etapie sprzedaży detalicznej.
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Natomiast Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi nadzór fitosanitarny nad ziemniakami. Zgodnie bowiem z prawem dotyczącym zdrowia roślin,
sprowadzane na terytorium Unii Europejskiej ziemniaki z państw trzecich podlegają
kontroli w punktach granicznej kontroli fitosanitarnej zlokalizowanych na granicach
Wspólnoty. Kontroli poddawane są wszystkie importowane przesyłki ziemniaków.
Zgodnie z Dyrektywą Rady 2000/29/EC import ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych jest dozwolony jedynie z: Algierii, Egiptu, Izraela, Libii, Maroka, Serbii,
Syrii, Szwajcarii, Tunezji i Turcji, natomiast ziemniaków sadzeniaków wyłącznie ze
Szwajcarii. W punktach wwozu na teren Unii Europejskiej zlokalizowanych na granicy Polski od 1 stycznia 2010 r. nie notowano importu ziemniaków konsumpcyjnych
i przemysłowych z państw trzecich.
Odnosząc się do obrotu wewnątrzunijnego należy zauważyć, że pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej możliwy jest swobodny przepływ towarów,
a więc wprowadzanie np. ziemniaków na terytorium Polski z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie podlega ograniczeniom ilościowym i czasowym. Niemniej,
biorąc pod uwagę przepisy fitosanitarne w zakresie nadzoru nad rozprzestrzenianiem
się organizmów kwarantannowych, obrót takimi ziemniakami może odbywać się po
spełnieniu określonych wymagań. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie
zdrowia roślin, bulwy ziemniaków mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane, jeśli zostały wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez
podmioty wpisane do właściwych rejestrów państw członkowskich Unii Europejskiej.
Ponadto, ziemniaki przeznaczone do sadzenia powinny być zaopatrzone w paszport
roślin albo w przypadku ich przeznaczenia do konsumpcji lub przerobu przemysłowego – w oznakowanie, które może posiadać dowolną formę, np. prostej naklejki lub
etykiety, zawierającej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który te
ziemniaki uprawiał i ewentualnie numery kolejnych dystrybutorów oraz nazwę lub
kod państwa pochodzenia. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dokonują monitoringowych kontroli ziemniaków, znajdujących się w obrocie w celu sprawdzenia spełnienia powyższych wymagań fitosanitarnych.
Informuję Pana Marszałka, że w dniu 6 lipca br. Ministerstwo zwróciło się do
Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
o przeprowadzenie, w ramach kontroli doraźnej, weryfikacji jakości ziemniaków pozostających w obrocie, jak również do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o przeprowadzenie kontroli oznakowania ziemniaków pozostających w obrocie. Jak wynika z kontroli doraźnej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno--Spożywczych w zakresie jakości handlowej ziemniaków przeprowadzonej w dniach
16–27 lipca br. przedmiotowa kontrola nie potwierdziła skarg producentów ziemniaków. Jakość ziemniaków wprowadzanych do obrotu była zgodna z obowiązującymi
przepisami. Nie stwierdzono również rażących błędów w oznakowaniu ziemniaków.
Podczas weryfikacji informacji o pochodzeniu produktów, inspektorzy nie stwierdzili
nieprawidłowości.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza kontrole:
u producentów ziemniaka, na giełdach towarowych, targowiskach, supermarketach,
centrach dystrybucji, zakładach przetwórczych ziemniaka oraz na drogach (we współpracy z Policją). Liczba przeprowadzonych kontroli obrotu ziemniaka pod kątem wymagań fitosanitarnych przeprowadzona przez inspektorów PIORiN w okresie pierwszego
półrocza 2012 r. wynosiła 5581, a liczba skontrolowanych podmiotów 7272. Kontrole
wykazały nieprawidłowości u 31 podmiotów (podmioty były niezarejestrowane) oraz
99 podmiotów miało nieprawidłowe oznakowanie lub brak oznakowania towaru.
Organy Inspekcji Handlowej w ramach planowanej kontroli w latach 2010–2012
przeprowadzały kontrolę w obrocie detalicznym pod względem wymagań w zakresie
jakości handlowej ziemniaków oraz sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych
niż sadzeniaki. W toku przeprowadzonej w IV kwartale 2010 r., planowanej kontroli
ogółem sprawdzono 156 partii ziemniaków o wartości 47,5 tys. zł, z czego zakwestionowano 30 partii o wartości 6,7 tys. zł (19,2% ogółem skontrolowanych). Mając na
uwadze ustalenia wspomnianej kontroli oraz to, że od roku 2010 do Inspekcji nie wpływały skargi na jakość handlową ziemniaków, zdaniem tej instytucji dyskusyjna jest
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zasadność podjęcia przez Inspekcję Handlową doraźnej kontroli we wnioskowanym
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakresie. Niemniej jednak Inspekcja zobowiązała się do przesłania do wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej informacji,
aby podejmowały one interwencje w sytuacji pojawienia się ewentualnych skarg lub
sygnałów o nieprawidłowościach w ramach posiadanych kompetencji. Pragnę również
poinformować Pana Marszałka, że informacje o zauważonych nieprawidłowościach
zainteresowani mogą zgłaszać bezpośrednio do właściwego terenowo wojewódzkiego
inspektoratu Inspekcji Handlowej. Biorąc pod uwagę, że Inspekcja Handlowa oprócz
planowanych kontroli może dokonywać kontroli doraźnych (m.in. właśnie na prośbę konsumenta), takie współdziałanie pozwala szybciej eliminować z rynku produkty
niewłaściwie oznakowane i o niewłaściwej jakości handlowej.
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Stanisław Kalemba
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina,
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny
Panie Przewodniczący!
Z odpowiedzi na oświadczenie senatorskie złożone na 12. posiedzeniu
Senatu w dniu 24 maja 2012 r., skierowane do ministra sprawiedliwości
w sprawie sędziego skazanego w tak zwanej aferze testamentowej w Poznaniu, wynika, że pani S.-Z., skazana w tej aferze, nadal wykonuje obowiązki sędziego, a jedyną realną konsekwencją jej skazania było przeniesienie
służbowe z Poznania do Łodzi.
Mamy w związku z tym następujące pytania.
Do ministra sprawiedliwości i do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa: czy dostrzegają Panowie poważny problem etyczno-prawny
w sytuacji, gdy wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydaje sędzia
z kryminalną przeszłością? A jeśli Panowie ten problem dostrzegają, to czy
zamierzają podjąć jakieś działania zmierzające do zakończenia takiej sytuacji oraz niedopuszczenia do jej zaistnienia w przyszłości?
Do prokuratora generalnego: z przekazanej przez ministra sprawiedliwości odpowiedzi wynika, że pani sędzia S.-Z. została skazana za nieumyślne
przestępstwo urzędnicze z art. 231 §3 k.k., popełnione w celu korzyści majątkowej. Tymczasem z przytoczonej przez ministra sprawiedliwości treści
wyroku wynika, że oskarżona wydawała postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie testamentów, o których wiedziała, że zostały
sfałszowane. Jak to rozumieć? Tu przestępstwo popełnione w celu korzyści
majątkowej, sędzia świadomie orzekała na podstawie sfałszowanych testamentów, a tu – przestępstwo nieumyślne? Przecież to jest oczywista logiczna
sprzeczność. Czy w tej sprawie prokuratura składała wniosek o skazanie za
przestępstwo nieumyślne, czy zaskarżała wyrok? Jak ten wyrok ocenia Pan
Prokurator Generalny? Czy nie było tutaj „koleżeńskiego” sądu i wyrokowania w taki sposób, aby „koleżance po fachu” wydać łagodny wyrok, żeby
pozostała w zawodzie sędziowskim?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow
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Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 7.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r. (BPS/043-17-679/12) zawierające oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone wspólnie z innymi
senatorami na posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 sierpnia 2012 r.
dotyczące byłego sędziego Sądu Rejonowego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, a obecnie sędziego Sądu Rejonowego w Jarocinie S.-Z. uprzejmie
informuję, że w opisanej sprawie Minister Sprawiedliwości skorzystał z wszelkich instrumentów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sadów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.), dalej: u.s.p.
Dostrzegając szczególną wagę określonego przez ustawodawcę wymogu posiadania przez sędziego nieskazitelnego charakteru w rozumieniu art. 61 §1 pkt 2 u.s.p.,
a także wpływ, jaki na moralne kwalifikacje sędziego do wykonywania władzy sądowniczej ma fakt skazania go w procesie karnym, przypominam, że z uwagi na wynikający przede wszystkim z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sposób ukształtowania
pozycji wymiaru sprawiedliwości oraz statusu sędziów, a także zasady ponoszenia
przez nich odpowiedzialności dyscyplinarnej, Minister Sprawiedliwości jako organ
władzy wykonawczej, nie dysponował i nie dysponuje kompetencjami pozwalającymi
wydalić mu sędziego ze służby, czy kwestionować treść prawomocnych rozstrzygnięć,
w tym zapadających przed sądami dyscyplinarnymi.
Dodatkowo należy wskazać, że przesłanką przeniesienia wymienionego sędziego
na inne miejsce służbowe w trybie art. 75 §2 u.s.p. nie było prawomocne skazanie
go za przestępstwo, a okoliczności, że to mąż sędziego S.-Z. – znany w środowisku
poznańskim radca prawny, prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 26 czerwca 2007 r. został uznany za winnego popełnienia tzw. oszustw
sądowych.
Przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe w trybie art. 75 §2 u.s.p., a więc
gdy wymaga tego wzgląd na powagę stanowiska, nie może być rozpatrywane jedynie
w aspekcie zmiany miejsca wykonywania przez sędziego jego obowiązków służbowych.
Uchwała sądu dyscyplinarnego w tym przedmiocie stanowi poważny wyłom w konstytucyjnej zasadzie nieprzenoszalności sędziów wynikającej z uregulowanej w art. 180
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady nieusuwalności sędziów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Grzegorz Wałejko
Podsekretarz Stanu

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

283

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 23.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie BPS/043-17-680/12 oświadczenia złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 r. uprzejmie przedstawiam,
co następuje.
Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w dniu 18 grudnia 2003 r. skierował do Sądu
Rejonowego w Gorzowie Wlkp. akt oskarżenia przeciwko S.-Z. oskarżając ją o to, że:
A. w okresie od 08 lipca 1996 r. do 09 marca 1998 r. w Poznaniu jako sędzia Sądu
Rejonowego w Poznaniu działając w podobny sposób, w krótkich odstępach
czasu w warunkach ciągu przestępstw określonym w art. 92 §1 k.k. w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc uprawnioną do wystawiania dokumentów przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że poświadczała nieprawdę
w postanowieniach o stwierdzenia nabycia spadku co do okoliczności mających znaczenie prawne, wiedząc, że przedstawione w Sądzie testamenty były
sfałszowane i tak:
I. w dniu 08 lipca 1996 r. w Poznaniu w sprawie III Ns 3185/96 działając
w warunkach określonych w punkcie A, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w postaci
1/7 części udziału w nieruchomości o powierzchni łącznej 1,642 m2 położonej w Poznaniu przy ul. Serbskiej/Murawa o wartości 56.624 zł 12 gr po
Walentym D. na rzecz Zofii D. na podstawie testamentu złożonego przez
wnioskodawcę Zofię D. wiedząc, że testament ten jest sfałszowany, przez
co działała na szkodę spadkobierców ustawowych Walentego D. tj. o czyn
z art. 231 §2 k.k. w zb. z art. 271 §3 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.
II. w dniu 18 listopada 1996 r. w Poznaniu w sprawie III Ns 5516/96 działając
w warunkach określonych w punkcie A, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w postaci
nieruchomości o powierzchni gruntu 349 m2, wartości 27.920 zł położonej
w Poznaniu przy ul. Belwederskiej 15, po Stanisławie S. na rzecz Marii G.
wiedząc, że testament ten jest sfałszowany przez co działała na szkodę
Skarbu Państwa, tj. o czyn z art. 231 §2 k.k. w zb. z art. 271 §3 k.k. w zw.
z art. 11 §2 k.k.
III. w dniu 09 marca 1998 r. w Poznaniu w sprawie III Ns 1095/98 działając
w warunkach określonych w punkcie A, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Marii S.
i Stanisławie S. stwierdzając że spadek po Marii S. w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2.111 m2 położonej w Poznaniu przy
ul. Bosej 30/Dalekiej, wartości 138.025 zł nabył wnioskodawca Leszek S.
na podstawie testamentu wiedząc, że testament ten jest sfałszowany, przez
co działała na szkodę spadkobierców ustawowych, tj. o czyn z art. 231 §2
k.k. w zb. z art. 271 §3 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.
IV. w dniu 24 czerwca 1996 r. w Poznaniu jako sędzia Sądu Rejonowego, działając nieumyślnie, w sprawie III Ns 2409/96 przekroczyła swoje uprawnienia i wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Marii N.
i Stanisławie N., stwierdzając, że spadek po Stanisławie N. na podstawie
ustawy nabyła jego córka Katarzyna P. w całości, pomijając przy tym jego
spadkobierczynię ustawową – drugą żonę spadkodawcy Ewę N., przy czym
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wyrządziła jej istotną szkodę pozbawiając praw do spadku oraz istotną
szkodę w działalności instytucji państwowej poprzez stworzenie przeświadczenia, że przy podejmowaniu decyzji nie kierują się one obowiązującymi
przepisami, tj. o czyn z art. 231 §3 k.k.
W wyniku pierwszego rozpoznania sprawy Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 28 lipca 2005 r. (sygn. akt VII K 224/04) uznał oskarżoną S.-Z. za winną
tego, że: w okresie od 08 lipca 1996 r. do 09 marca 1998 r. w Poznaniu jako sędzia
Sądu Rejonowego w Poznaniu działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu
w warunkach ciągu przestępstw określonym w art. 91 §1 k.k., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc uprawnioną do wystawiania orzeczeń trzykrotnie nie dopełniła
obowiązków sędziego i poświadczyła nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie
prawne w postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku wydanych na podstawie testamentów, wiedząc, że przedstawione w sądzie testamenty były sfałszowane, i tak:
a) w dniu 08 lipca 1996 r. w Poznaniu w sprawie III Ns 3185/96 działając w warunkach określonych jak wyżej, wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku po Walentym D. na rzecz Zofii D. na podstawie testamentu złożonego przez wnioskodawcę Zofię D. wiedząc, że testament ten jest sfałszowany,
przy czym w skład spadku wchodził udział 1/7 wartości nieruchomości o powierzchni łącznej 1.642 m2 położonej w Poznaniu przy ul. Serbskiej/Murawa
a wartość udziału wynosiła 56,624,12 złotych, czym działała na szkodę spadkobierców ustawowych Walentego D. co stanowi występek z art. 231 §2 k.k.
w zb. z art. 271 §3 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.
b) w dniu 18 listopada 1996 r. w Poznaniu w sprawie III Ns 5516/96 działając
w warunkach określonych jak wyżej, wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Stanisławie S. na rzecz Marii G. na podstawie testamentu
złożonego przez wnioskodawcę Marię G. wiedząc, że testament ten jest sfałszowany, przy czym w skład spadku wchodziła nieruchomość o powierzchni gruntu 349 m2, wartości 27.920 zł położona w Poznaniu przy ul. Belwederskiej 15,
przez co działała na szkodę Skarbu Państwa, co stanowi występek z art. 231
§2 k.k. w zb. z art. 271 §3 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.
c) w dniu 09 marca 1998 r. w Poznaniu w sprawie III Ns 1095/98 działając w warunkach określonych jak wyżej wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku po Marii S. na rzecz Leszka S. na podstawie testamentu złożonego przez
wnioskodawcę Leszka S. wiedząc, że testament ten jest sfałszowany, przy czym
w skład spadku wchodziła nieruchomość zabudowana o powierzchni 2.111 m2
położona w Poznaniu przy ul. Bosej 30/Dalekiej, wartości 138.025 zł, czym
działała na szkodę spadkobierców ustawowych Marii S. co stanowi występek
art. 231 §2 k.k. w zb. z art. 271 §3 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.
Nadto sąd uznał S.-Z. za winną czynu opisanego w punkcie IV części wstępnej
wyroku z tą zmianą, że w miejsce stwierdzenia, że przekroczyła swoje uprawnienia
ustalił, że nie dopełniła obowiązków sędziego.
Za opisane powyżej czyny Sąd wymierzył S.-Z. karę łączną w wymiarze 4 (czterech)
lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 41 §1 k.k.
orzekł zakaz zajmowania stanowiska sędziego na okres 10 (dziesięciu) lat.
W wyniku rozpoznania apelacji S.-Z. oraz jej obrońców Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 10 marca 2006 r. (sygn. akt IV Ka 37/06) uchylił wyrok
w części dotyczącej ww. i przekazał sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania
Sądowi Rejonowemu w Gorzowie Wlkp.
Po drugim rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia
20 listopada 2006 r. (sygn. akt VII K 213/06) uznał S.-Z. winną tego, że:
A. w okresie od 24 czerwca 1996 r. do 09 marca 1998 r. w Poznaniu jako sędzia
Sądu Rejonowego w Poznaniu działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu w warunkach ciągu przestępstw określonym w art. 91 §1 czterokrotnie nieumyślnie nie dopełniła obowiązków sędziego, czym działała na
szkodę interesu publicznego i prywatnego, wyrządzając istotną szkodę i tak:
1. w dniu 08.07.1996 r. w Poznaniu działając w warunkach określonych
w pkt. A jako sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu rozpoznając w ramach
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swoich obowiązków służbowych sprawę z wniosku Zofii D. o stwierdzenie
nabycia praw do spadku po Walerym D. sygn. akt III Ns 3185/96 nieumyślnie nie dopełniła obowiązków sędziego w ten sposób, że zaniechała
badania autentyczności testamentu własnoręcznego złożonego przez wnioskodawcę, a w konsekwencji nie ustaliła rzeczywistego kręgu spadkobierców Walentego D. i wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
przez Zofię D. po Walentym D., czym wyrządziła istotną szkodę majątkową
spadkobiercom ustawowym Walentego D. oraz istotną szkodę majątkową
w działalności instytucji państwowej poprzez stworzenie przeświadczenia,
że przy podejmowaniu decyzji nie kieruje się ona obowiązującymi przepisami – tj. o czyn z art. 231 §3 k.k.
2. w dniu 18.11.1996 r. w Poznaniu działając w warunkach określonych
w pkt. A jako sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu rozpoznając w ramach
swoich obowiązków służbowych sprawę z wniosku Marii G. o stwierdzenie
nabycia praw do spadku po Stanisławie S. sygn. akt III Ns 5516/96 nieumyślnie nie dopełniła obowiązków sędziego w ten sposób, że zaniechała
badania autentyczności testamentu własnoręcznego złożonego przez wnioskodawcę, a w konsekwencji nie ustaliła rzeczywistego kręgu spadkobierców
Stanisława S. i wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez
Marię G. po Stanisławie S., czym wyrządziła istotną szkodę majątkową Skarbowi Państwa oraz istotną szkodę majątkową w działalności instytucji państwowej poprzez stworzenie przeświadczenia, że przy podejmowaniu decyzji
nie kieruje się ona obowiązującymi przepisami tj. o czyn z art. 231 §3 k.k.
3. w dniu 09.03.1998 r. w Poznaniu działając w warunkach określonych
w pkt. A jako sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu rozpoznając w ramach
swoich obowiązków służbowych sprawę z wniosku Leszka S. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Marii S. i Stanisławie S. sygn. akt III
Ns 1095/98 nieumyślnie nie dopełniła obowiązków sędziego w ten sposób,
że zaniechała badania autentyczności testamentu własnoręcznego złożonego przez wnioskodawcę, a w konsekwencji nie ustaliła rzeczywistego kręgu
spadkobierców Marii S. i Stanisława S. i wydała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez Leszka S. po Marii S., czym wyrządziła istotną
szkodę majątkową spadkobiercom ustawowym oraz istotną szkodę majątkową w działalności instytucji państwowej poprzez stworzenie przeświadczenia, że przy podejmowaniu decyzji nie kieruje się ona obowiązującymi
przepisami, tj. o czyn z art. 231 §3 k.k.
4. w dniu 24.06.1996 r. w Poznaniu działając w warunkach określonych
w pkt. A jako sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu rozpoznając w ramach
swoich obowiązków służbowych sprawę z wniosku Katarzyny P. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Marii N. i Stanisławie N. sygn. akt III
Ns 2409/96 nieumyślnie nie dopełniła obowiązków sędziego w ten sposób,
że wydała ona postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Marii N.
i Stanisławie N. stwierdzając, że spadek, po Stanisławie N. na podstawie
ustawy nabyła jego córka Katarzyna P. w całości, pomijając przy tym jego
spadkobierczynię ustawową drugą żonę spadkobiercy Ewę N., czym wyrządziła jej istotną szkodę majątkową pozbawiając praw do spadku oraz czym
wyrządziła istotną szkodę niemajątkową w działalności instytucji państwowej poprzez stworzenie przeświadczenia, że przy podejmowaniu decyzji nie
kieruje się ona obowiązującymi przepisami tj. o czyn z art. 231 §3 k.k.
Za opisane powyżej czyny Sąd wymierzył S.-Z. karę w wymiarze karę 1 (jednego)
roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres próby 3 (trzech) lat.
W dniu 28 grudnia 2006 r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wniósł apelację od opisanego powyżej wyroku, zarzucając mu wybiórczą i dowolną ocenę dowodów
zmierzającą do potwierdzenia przyjętej przez Sąd wersji o nieumyślności działania
oskarżonej, podczas gdy zdaniem Prokuratora prawidłowa ocena wszystkich dowodów
prowadziła do wniosku przeciwnego.
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Na skutek apelacji złożonej przez prokuratora, oskarżoną i jej obrońców, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 10 lipca 2007 r. (sygn. akt IV Ka 234/07)
zmienił zaskarżony wyrok, w ten sposób, że:
1. oskarżoną uniewinnił od popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt. IV aktu
oskarżenia a przypisanego w pkt. I A 4 a nadto ustalił, że oskarżona trzykrotnie
nieumyślnie nie dopełniła obowiązku sędziego,
2. wymierzoną oskarżonej karę pozbawienia wolności złagodził do 1 (jednego) roku
a okres zawieszenia ustalił na 2 (dwa) lata.
W dniu 04 września 2007 r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. złożył kasację
od wyroku odwoławczego, podnosząc analogiczny zarzut jak we wcześniejszej apelacji,
a nadto zaskarżając również wyrok w zakresie obejmującym uniewinnienie oskarżonej
od czynu IV z aktu oskarżenia.
W konsekwencji kasacji Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. akt
V KK 29/08) uchylił zaskarżony wyrok jedynie w części uniewinniającej oskarżoną od
popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt. IV aktu oskarżenia i przekazał sprawę w tym
zakresie Sądowi Okręgowemu w Gorzowie Wlkp. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.
Wyrokiem z dnia 09 września 2008 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. (sygn. akt
IV Ka 477/08) umorzył postępowanie w uchylonej części wobec przedawnienia karalności, to jest na podstawie art. 17 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 §1 pkt 4 k.k.
Tożsame rozstrzygnięcie nastąpiło ostatecznie również w zakresie pozostałych czynów objętych uprzednimi wyrokami skazującymi.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn. akt II
Ako 79/08) po wznowieniu postępowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. o sygn.
akt VII K 213/06 oraz Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. o sygn. akt IV Ka 234/07
i uchyleniu wydanych w ich toku wyroków, umorzył postępowanie z uwagi na przedawnienie karalności.
Przedstawiony powyżej stan faktyczny dowodzi, że działanie prokuratora było konsekwentne, a wydane w sprawie orzeczenia podlegały kontroli sądowej (w tym Sądu
Najwyższego) w ramach zwykłych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
Z poważaniem
z upoważnienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
Pierwsza Zastępca Prokuratora
Generalnego
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Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
wspólnie z siedmioma innymi senatorami podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu
3 sierpnia 2012 – przesłane przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak BPS/043-17-681/12 – uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Oświadczenie Panów Senatorów dotyczy sędzi S.-Z. Pani sędzia została ostatecznie
skazana za nieumyślne przestępstwo polegające na tym, że nie dopełniła obowiązków
sędziego, nie sprawdzając w trzech sprawach o stwierdzenie nabycia spadku autentyczności testamentów własnoręcznych, które okazały się sfałszowane, wydając w rezultacie postanowienia o nabyciu spadków na rzecz osób nieuprawnionych.
Przeciwko sędzi toczyło się postępowanie dyscyplinarne, w którym Sąd Apelacyjny
– Sąd Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 8 lutego 2008 r. przypisał obwinionej umyślność działania w sprawie o sygn. III Ns 1095/98 i wymierzył jej karę dyscyplinarną
złożenia z urzędu (wydalenia ze służby).
Po rozpoznaniu odwołania obwinionej i jej obrońców od tego orzeczenia, Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 10 czerwca 2008 r. uchylił je i umorzył postępowanie z powodu upływu terminu przedawnienia karalności dyscyplinarnej.
W ten sposób wytworzyła się sytuacja niekorzystna dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła do Sądu Dyscyplinarnego
z wnioskiem o zastosowanie nadzwyczajnej normy art. 75 §2 pkt 3 Prawa o ustroju
sądów powszechnych i o przeniesienie sędzi na inne miejsce służbowe. Sąd Dyscyplinarny w dniu 26 października 2009 r. uwzględnił ten wniosek i z uwagi na dobro
wymiaru sprawiedliwości przeniósł sędzię do wykonywania obowiązków z Sądu Rejonowego w Poznaniu do Sądu Rejonowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Odwołanie sędzi od tego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego nie zostało przez Sąd Najwyższy
uwzględnione.
Ostatecznie sędzia została przydzielona do orzekania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie.
Można, oczywiście, ubolewać, że doszło do upływu przedawnienia karalności dyscyplinarnej, ale w zaistniałej sytuacji przeniesienie sędzi do pracy w innym okręgu
było jedyną możliwą reakcją, na którą pozwalały obowiązujące przepisy prawa.
Z wyrazami szacunku
SSN Antoni Górski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Roberta Mamątowa
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego,
do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Ministrowie!
Zapoznaliśmy się z dokumentacją śledczą w sprawie o sygnaturze
1 Ds. 780/10 Prokuratury Rejonowej w Żywcu, dotyczącej śledztwa w sprawie śmierci dwudziestosześcioletniego Marcina O. w Szpitalu Rejonowym
w Żywcu dnia 12 stycznia 2009 r.
Z okoliczności potwierdzonej przedstawionymi dokumentami wynika,
że Marcin O. był hospitalizowany od 11 stycznia 2009 r. z powodu ostrej
niewydolności oddechowej spowodowanej atakiem padaczki. Marcin O.
mimo trzydziestojednogodzinnego pobytu w szpitalu nie został zaintubowany i wskutek braku właściwej pomocy lekarskiej zmarł w dniu 12 stycznia
2009 r.
Zwracamy uwagę na fragment opinii biegłych z zakresu medycyny
dra Wojciecha Michalewskiego i dra Christiana Jabłońskiego, z którego wynika, co następuje. „Nie sposób jednak nie zauważyć, że mimo bezsprzecznie istniejących obciążeń dla układu oddechowego pacjenta, tj. przebytego
stanu padaczkowego, stanu nieprzytomności, niewydolności oddechowej,
otyłości patologicznej, SIRS, a także wynikających z zastosowanego leczenia – wlew dożylny Tiopentalu oraz założenie sondy żołądkowej – nie
zdecydowano się na zabezpieczenie dróg oddechowych poprzez intubację
ustno-tchawiczą z ewentualną możliwością natychmiastowego wdrożenia
oddechu mechanicznego. Zaniechanie działania tego rodzaju (mimo istnienia
wskazań medycznych) spowodowało ograniczenie potencjalnych szans leczniczych Marcina O.”.
W tej sprawie istnieją też inne opinie medyczne, które – nawet jeśli nie
wskazują na bezpośredni związek przyczynowy niezaintubowania Marcina O. i jego śmierci – wskazują na to, że niezaintubowanie zmniejszyło szanse na skuteczne leczenie pacjenta. Z przedstawionej przez ojca zmarłego
opinii Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki z dnia 24 kwietnia 2012 r.
wynika, że chorego Marcina O. należało koniecznie zaintubować.
Mimo tych jednoznacznych opinii lekarskich – wskazujących na poważne zaniechanie leczenia Marcina O. – Prokuratura Rejonowa w Żywcu umorzyła prowadzone postępowanie (dwukrotnie, po uchyleniu pierwszego postanowienia przez sąd).
Po lekturze przedstawionych dokumentów trudno oprzeć się wrażeniu,
że postępowanie Prokuratury Rejonowej w Żywcu było tendencyjne, jednostronne. Lekarze szpitala w Żywcu postąpili karygodnie, nie udzielając pomocy ciężko choremu człowiekowi, mimo rozpaczliwych próśb rodziny.
Oczekujemy, że Pan Prokurator Generalny wnikliwie zbada tę sprawę,
przy czym prosimy, żeby badanie to powierzył Pan własnemu aparatowi
wizytacyjnemu, a nie kierował tej sprawy do wyjaśnienia przez Prokuraturę
Rejonową w Żywcu.
Prosimy również o to, żeby Pan Prokurator Generalny rozważył włączenie się do tej sprawy, gdyż jest ona jeszcze na ostatecznym etapie procedury
– na skutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (chodzi o sprawę
Sądu Rejonowego w Żywcu o sygnaturze II K 409/11) sprawa ta będzie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny głęboko wejrzał w tę sprawę, bo
rzadko zdarza się sytuacja, w której zaniedbanie lekarzy, brak pomocy i ratunku dla ciężko chorego człowieka byłyby tak oczywiste, jak zdarzyło się
to w tej sprawie.
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Jednocześnie prosimy, by Pan Prokurator Generalny objął nadzór nad
postępowaniem toczącym się w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu w sprawie
o sfałszowanie historii choroby Marcina O. (w dokumentach istnieją dwie
różne wersje tego samego dokumentu).
Prosimy również, by rozważył Pan przeniesienie śledztwa dotyczącego
fałszowania historii choroby z Prokuratury Rejonowej w Żywcu do innej jednostki prokuratury z uwagi na to, że prokuratura w Żywcu jest w tej sprawie
wyraźnie stronnicza, o czym świadczą jej działania, a raczej brak działań
w sprawie wyjaśnienia przyczyn śmierci Marcina O.
Liczymy na szybkie i stanowcze działania Pana Prokuratora w tej sprawie, która musi poruszać i bulwersować każdego wrażliwego człowieka.
Oświadczenie to kierujemy również do przewodniczącego Krajowej
Rady Sądownictwa oraz do ministra sprawiedliwości z uwagi na to, że
podczas rozpatrywania tej sprawy miał miejsce bulwersujący fakt. Chodzi
o to, że sprawę o sygnaturze II K 409/11 z subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko lekarzom szpitala w Żywcu miała w swoim referacie Sądu
Rejonowego w Żywcu pani sędzia Ewa Oleszek, której mąż jest radcą
prawnym Szpitala Rejonowego w Żywcu. Mimo tak oczywistego konfliktu
interesów pani sędzia nie wyłączyła się sama z rozpoznawania tej sprawy, lecz została z niej wyłączona dopiero po ujawnieniu tego faktu przez
pokrzywdzonych.
Wspomniana okoliczność świadczy o niedopuszczalnym braku wrażliwości sędziego na występujący tu konflikt interesów procesowych, zatem
sytuacja ta powinna stać się przedmiotem stosownych działań wyjaśniających zarówno ze strony Krajowej Rady Sądownictwa, jak i ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.
Coś złego dzieje się ze szkoleniem sędziów i z ich etycznym przygotowaniem do zawodu, skoro nie mają wrażliwości pozwalającej im ocenić, w jakich sprawach mają sądzić, a w jakich sprawach sądzić im po prostu nie
wypada.
Prosimy również, by Pan Minister Zdrowia spowodował zbadanie prawidłowości funkcjonowania szpitala w Żywcu w kontekście odpowiedzialności
zawodowej lekarzy, którzy swoim zaniechaniem przyczynili się do „zmniejszenia potencjalnych szans leczniczych Marcina O.”.
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jana Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 4.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 07 sierpnia 2012 roku o sygn.
BPS/043-17-680/12, oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu
03 sierpnia 2012 roku, dotyczące postępowania Prokuratury Rejonowej w Żywcu
o sygn. 1 Ds. 28/09/S w sprawie narażenia w dniach 11/12 stycznia 2009 roku
w Szpitalu Powiatowym w Żywcu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
Marcina O. skutkującego zgonem – tj. o przestępstwo z art. 160 §2 k.k. i art. 155 k.k.
w zw. z art. 11 §2 k.k. uprzejmie informuję, co następuje.
Śledztwo w tej sprawie wszczęto na mocy postanowienia z dnia 4 lutego 2009
roku. Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2009 roku postępowanie to zawieszono do
czasu otrzymania opinii biegłego z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Z chwilą otrzymania opinii w dniu 8 lipca 2010 roku wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa i postanowieniem z tego samego dnia, sygn.
1 Ds 780/10/S umorzono postępowanie wobec braku stwierdzenia ustawowych znamion czynu zabronionego.
Na skutek zażalenia wniesionego przez pokrzywdzonych Elżbietę i Józefa małż. O.
(rodziców zmarłego) Sąd Rejonowy w Żywcu postanowieniem z dnia 17 września 2010
roku, sygn. II K 272/10, uchylił zaskarżone postanowienie i polecił uzupełnienie
śledztwa poprzez zasięgnięcie uzupełniającej opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej na okoliczność, czy w sytuacji bezsprzecznie istniejących obciążeń dla układu
oddechowego pacjenta i to wynikającego zarówno ze stanu chorobowego pacjenta,
jak i z zastosowanego leczenia niezaintubowanie Marcina O. w oddziale anestezjologii Szpitala w Żywcu, doprowadziło do zdynamizowania przebiegu i rozwoju procesów chorobowych, z którymi pacjent ten był w stanie ciężkim przyjęty na ten oddział
w dniu 11 stycznia 2009 roku i w którym zmarł w dniu 12 stycznia 2009 roku.
Po wpłynięciu akt do Prokuratury Rejonowej w Żywcu w dniu 22 września 2010
roku śledztwo ponownie zawieszono postanowieniem z dnia 4 października 2010 roku,
sygn. 1 Ds 1147/10/S do czasu otrzymania uzupełniającej opinii biegłych z Katedry
i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Z chwilą otrzymania opinii podjęto zawieszone śledztwo postanowieniem z dnia
22 marca 2011 roku, sygn. 1 Ds 323/11 i ponownie z tą datą umorzono wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.
Pokrzywdzeni stosownie do treści art. 330 §2 k.p.k. skierowali do Sądu Rejonowego
w Żywcu subsydiarny akt oskarżenia p-ko lekarzom Wiesławowi J. i Andrzejowi M.
Sąd Rejonowy w Żywcu postanowieniem z dnia 11 lipca 2012 roku, sygn.
II K 409/11 umorzył to postępowanie na mocy art. 339 §3 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 11
§1 pkt 1 k.p.k. wobec oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.
Na postanowienie to w dniu 16 sierpnia 2012 roku złożył zażalenie pełnomocnik
pokrzywdzonych. Aktualnie akta sprawy nie zostały jeszcze przesłane do rozpoznania
Sądowi Okręgowemu w Bielsku-Białej z uwagi na to, że zostały przekazane na żądanie do Krajowej Rady Sądownictwa. Okoliczność ta spowodowała, iż niemożliwym jest
obecnie zbadanie przedmiotowych akt.
Nadmienić należy, że pismem z dnia 28 czerwca 2012 roku pokrzywdzeni Elżbieta
i Józef małż. O. złożyli w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sfałszowania historii choroby – ich zmarłego syna,
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które przekazano Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, a następnie przy piśmie
z dnia 13 lipca 2012 roku Prokuratorowi Rejonowemu w Żywcu. Zawiadomienie to
zostało zarejestrowane pod sygn. 1 Ds 784/12 i w tym przedmiocie zostanie przeprowadzone dochodzenie.
Na obecnym etapie tego postępowania brak jest podstaw, aby tę sprawę w trybie
§122 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 49 poz. 296 z późn. zm.), przekazać do prowadzenia jednostce prokuratury innej niż właściwa, zwłaszcza że pokrzywdzeni nie złożyli takiego
wniosku.
W zaistniałej sytuacji procesowej, koniecznym jest oczekiwanie na rozstrzygnięcie
sprawy przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej i w wypadku uchylenia postanowienia
Sądu Rejonowego w Żywcu o umorzeniu postępowania, będzie ono kontynuowane.
Natomiast w przypadku utrzymania go w mocy, akta sprawy zostaną zbadane w prokuraturze celem ustalenia podstaw prawnych do dalszego prowadzenia tego postępowania i wykonania dodatkowych czynności dowodowych.
Niezależnie od powyższego, uprzejmie informuję, że postępowanie Prokuratury Rejonowej w Żywcu w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa sfałszowania historii choroby Marcina O. (sygn. 1 Ds 784/12), pozostanie zarówno w zainteresowaniu
Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach jak i Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, podobnie jak i postępowanie w sprawie utraty
życia Marcina O. w wypadku jego kontynuowania.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowied
PRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak BPS/043-17-681/12 oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
wspólnie z siedmioma innymi senatorami podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu
3 sierpnia 2012 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Oświadczenie odnosi się do udziału sędzi Ewy Oleszek w czynnościach procesowych podejmowanych w sprawie o sygn. II K 409/11 Sądu Rejonowego w Żywcu.
Sprawa dotyczy prywatnego aktu oskarżenia przeciwko dwóm lekarzom Szpitala
Rejonowego w Żywcu, którym Państwo Józef i Elżbieta O. zarzucają niedopełnienie
obowiązków lekarskich, skutkiem czego nastąpiła śmierć ich syna Marcina O.
Sprawa została przydzielona do referatu sędzi Ewy Oleszek, która podejmowała
w niej czynności natury porządkowej, mające przygotować posiedzenie i wyznaczyła
termin tego posiedzenia na 3 kwietnia 2012 r. Na posiedzeniu tym oskarżyciel posiłkowy Józef O. złożył wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędzi Ewy Oleszek,
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motywując to tym, że oskarżeni są pracownikami Szpitala, którego obsługę prawną
wykonuje jej mąż, co może wywoływać wątpliwości co do bezstronności p. Sędzi.
Sędzia Ewa Oleszek złożyła oświadczenie, w którym wniosła o uwzględnienie wniosku o wyłączenie, uzasadniając to względem na dobro wymiaru sprawiedliwości oraz
chęcią uniknięcia sytuacji, która mogłaby stanowić choćby pretekst do posądzenia
jej o brak obiektywizmu sędziowskiego. Wniosek ten został uwzględniony a sprawa
przekazana do rozpoznania innemu sędziemu.
Z punktu widzenia zasad etyki sędziowskiej do postępowania sędzi Ewy Oleszek
w tej sprawie nie można mieć zastrzeżeń. Oskarżeni nie są jej znajomymi, a więc nie
było bezpośrednich powodów do wyłączenia się przez nią od prowadzenia sprawy.
Inaczej byłoby, gdyby sprawa dotyczyła ewentualnego odszkodowania dochodzonego
przez Państwa O. od Szpitala Rejonowego w Żywcu. Szpital byłby wtedy stroną w sprawie, a tym samym s. Ewa Oleszek nie mogłaby jej prowadzić.
Wyłączenie sędzi od prowadzenia sprawy II K 409/11 nastąpiło więc z przyczyny
daleko posuniętej ostrożności procesowej, uwzględniającej społeczny odbiór funkcjonowania sądu.
Z wyrazami szacunku
SSN Antoni Górski

Odpowied
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 11.09.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r. (BPS/043-17-679/12) zawierające oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone wspólnie z innymi
senatorami na posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 sierpnia 2012 r.
dotyczące zachowania wymienionego sędziego Sądu Rejonowego w Żywcu – referenta
sprawy sygn. akt IIK 409/11 uprzejmie informuję, że określony w przepisie art. 351
§1 k.p.k. system przydzielania spraw sędziom według kolejności wpływu stanowi realizację prawa do sądu niezawisłego i wyznaczonego do rozpoznawania sprawy w myśl
stałych, prawem przewidzianych kryteriów, niedopuszczających do ustalania pożądanego dla określonej strony postępowania składu sądzącego.
Odstępstwem od tej zasady jest instytucja wyłączenia sędziego uwarunkowanego
przyczynami określonymi w art. 40 i 41 k.p.k. Zgodnie z art. 42 §1 k.p.k. wyłączenie może nastąpić na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony. Jakkolwiek instytucja wyłączenia sędziego stanowi podstawową gwarancję i wyraz zasady obiektywizmu, to w orzecznictwie postuluje się umiar w korzystaniu z niej jako
mechanizmu sprzyjającego manipulowaniu składem orzekającym, czy uchylaniu się
przez sędziów od obowiązków orzeczniczych. Nadużywanie możliwości złożenia przez
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sędziego oświadczenia o tzw. samowyłączeniu może być nadto rozpatrywane w kontekście przesłanek zaistnienia przewinienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107
§1 u.s.p.
Powiązania rodzinne sędziego z radcą prawnym instytucji, w której oskarżeni są
zatrudnieni, w sytuacji gdy tenże radca prawny nie występuje w sprawie w charakterze pełnomocnika nie stanowią samoistnej podstawy do złożenia przez sędziego
oświadczenia o wyłączeniu się od orzekania, nie stanowią też podstawy do wyłączenia
go z urzędu. W tej sytuacji zaniechanie sędziego złożenia oświadczenia w trybie art. 42
§2 k.p.k., nawet mimo późniejszego wyłączenia sędziego na wniosek oskarżycieli nie
może być rozpatrywane w aspekcie naruszenia zasad etyki sędziowskiej i ewentualnie
podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Grzegorz Wałejko
Podsekretarz Stanu

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.09.21
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2012 r. o znaku: BPS/043-17-682/12
dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatorów RP
podczas 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 sierpnia 2012 r.
uprzejmie informuję, iż pismem z dnia 23 sierpnia 2012 r. zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Żywcu, jako reprezentanta podmiotu tworzącego Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu (dalej również: ZZOZ w Żywcu), z wnioskiem
o udzielenie informacji, czy przyczyny śmierci Pana Marcina O. pacjenta ZZOZ w Żywcu, były przedmiotem postępowania wyjaśniającego oraz jakie poczyniono ustalenia
odnośnie do prawidłowości działania lekarzy, pod opieką których znajdował się Pan
Marcin O.
W odpowiedzi na powyższe zapytanie otrzymałem wyjaśnienia Dyrektora ZZOZ
w Żywcu, zgodnie z którymi w grudniu 2011 r. pełnomocnik Państwa Elżbiety i Józefa O.
– rodziców Pana Marcina O. – wystąpił wobec ZOZ w Żywcu z roszczeniem o zadośćuczynienie z tytułu nieprawidłowości, jakie miały mieć miejsce podczas hospitalizacji
pacjenta. Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 15 stycznia 2012 r. Dyrektor ZZOZ w Żywcu powołał Zespół ds. oceny prawidłowości postępowania diagnostyczno-leczniczego
wobec pacjenta Marcina O. i ewentualnych następstw tego postępowania. W wyniku
przeprowadzonego przez ww. Zespół postępowania wyjaśniającego ustalono, iż sposób
leczenia nie przyczynił się w żaden sposób do zgonu pacjenta Marcina O. wobec czego
roszczenia Państwa O. uznano za niezasadne.
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Ponadto w przekazanych wyjaśnieniach zostało wskazane, iż postępowanie przygotowawcze prowadzone w przedmiotowej sprawie zostało dwukrotnie umorzone przez
prokuraturę, zaś sąd umorzył postępowanie wywołane subsydiarnym aktem oskarżenia wniesionym przez Państwa O.
Na potwierdzenie powyższych stwierdzeń w załączeniu uprzejmie przekazuję kserokopię dokumentacji otrzymanej w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia
oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik!
Z dniem 13 lipca 2011 r. przestał obowiązywać przepis karny art. 585
kodeksu spółek handlowych przewidujący odpowiedzialność karną za działalność na szkodę spółki.
Uchylenie tego przepisu było krytykowane przez niektóre środowiska.
W obiegu pojawiło się nawet sformułowanie „lex Krauze” sugerujące, że
przepis został uchwalony w celu uchronienia od odpowiedzialności karnej
oskarżonego z tego przepisu biznesmena Ryszarda K. I rzeczywiście, po
uchyleniu tego przepisu w dniu 21 lipca 2011 r. prasa poinformowała, iż
sprawa biznesmena Ryszarda K. została umorzona przez Sąd Okręgowy
w Warszawie. Z informacji prasowych wynika, że szkoda, którą Ryszard K.
miał wyrządzić spółce, została oszacowana na 3 miliony zł.
Jednocześnie przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście toczy się
postępowanie karne przeciwko Grzegorzowi K., który pozostaje pod zarzutem z uchylonego już art. 585 k.s.h., a wartość szkody oszacowana została
na niewiele ponad 100 tysięcy zł. W tej sprawie sąd na wniosek prokuratora
prowadzi ustalenia, czy wartość szkody nie jest wyższa niż podana w akcie
oskarżenia i szuka możliwości zakwalifikowania czynu z innego przepisu.
Mamy w związku z tym kilka pytań do prokuratora generalnego i do
rzecznik praw obywatelskich.
Po pierwsze, czy uchylenie przepisu art. 585 k.s.h. jest skuteczne na
obszarze całego państwa, czy tylko w Warszawie? Czy uchylenie to dotyczy
wszystkich osób, wobec których toczyło się postępowanie z tego przepisu,
czy tylko w odniesieniu do wybranych, w szczególności biznesmena Ryszarda K.?
Po drugie, dlaczego sprawa Ryszarda K. prowadzona w Warszawie na
wniosek prokuratury została umorzona mimo trzymilionowej szkody i nie
szukano innej kwalifikacji prawnej czynu, a sprawa Grzegorza K. prowadzona w Łodzi na wniosek prokuratury prowadzona jest nadal, mimo szkody
o wartości około 115 tysięcy złotych i poszukiwana jest inna kwalifikacja
czynu?
Po trzecie, czy Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik, zestawiając
te dwie sprawy, nie dostrzegają rażącej nierówności wobec prawa i rażącej
niejednolitości w działaniu prokuratury?
Po czwarte, czy Pan Prokuratur i Pani Rzecznik akceptują zachowanie
polegające na oskarżaniu kogoś i odczytywaniu mu aktu oskarżenia z nieistniejącego przepisu (do takiej sytuacji zmierza postępowanie w sprawie
Grzegorza K.)?
Prosimy o wnikliwe zbadanie tej sprawy, bowiem wedle naszej oceny
mamy do czynienia z rażąco dowolnym i wybiórczym stosowaniem prawa
i różnymi miarami sprawiedliwości – w zależności od statusu społecznego
i majątkowego osoby, wobec której przepisy prawa są stosowane.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Wojciech Skurkiewicz
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Odpowied
PIERWSZEGO ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 4.09.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 7 sierpnia 2012 r., dotyczące oświadczenia Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia i Wojciecha Skurkiewicza z dnia 3 sierpnia 2012 r., złożonego na 17. posiedzeniu Senatu, uprzejmie
informuję, że sprawa Pana Grzegorza K. była już przedmiotem kilku interwencji Pana
Grzegorza Wojciechowskiego – Senatora RP.
Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty prowadziła pod sygn. 2 Ds. 115/09 postępowanie przygotowawcze, skierowane m.in. przeciwko Panu Grzegorzowi K. podejrzanemu o czyny spenalizowane w art. 286 §1 k.k., art. 228 §3 k.k., art. 305 §2 k.k.
i art. 585 §2 k.s.h., które zakończono wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu.
Prawomocnym wyrokiem z dnia 6 lipca 2011 r. sygn. V K 444/11 Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny uznał Pana G. K. winnym popełnienia
zarzucanych mu czynów (z wyjątkiem art. 585 k.s.h.) i skazał na karę łączną 2 lat
i 3 miesięcy pozbawienia wolności. W zakresie czynów Pana Grzegorza K. i innych
oskarżonych, objętych kwalifikacją z art. 585 §2 k.s.h., wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia i zarejestrowano je pod sygn. V K 919/11. Następnie postanowieniem z dnia 17 listopada 2011 r. Sąd, działając na podstawie art. 17 §1 pkt 2
k.p.k., umorzył postępowanie w tym zakresie, w związku z depenalizacją tych czynów
i jednoczesnym stwierdzeniem, iż zachowania oskarżonych nie wypełniają znamion
innych przepisów ustaw karnych.
Prokurator Rejonowy Łódź-Bałuty w dniu 24 listopada 2011 r. zaskarżył tę decyzję, zarzucając obrazę przepisów postępowania karnego, która mogła mieć wpływ
na jej treść, polegającą przede wszystkim na niezasadnym pominięciu przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii i braku przeprowadzenia dowodów
zawnioskowanych w akcie oskarżenia, co w konsekwencji doprowadziło do niewyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy i przedwczesnego uznania, iż czyny zarzucone
oskarżonym nie zawierają znamion żadnego innego czynu spenalizowanego.
Rozpatrujący zażalenie Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 22 lutego
2012 r. sygn. V Kz 77/12 uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. Uzasadniając postanowienie Sąd Okręgowy podniósł, że Sąd I instancji w żaden sposób nie uzasadnił swojego stanowiska, iż czyny
zarzucone oskarżonym nie wypełniają znamion innych przepisów ustaw karnych, niż
przyjętego w akcie oskarżenia art. 585 k.s.h. Ponadto Sąd odwoławczy zwrócił uwagę, że ustalenie pełnej wysokości szkody majątkowej wyrządzonej pokrzywdzonemu
MPO-Łódź sp. z o.o. przez oskarżonego Pana Grzegorza K. poprzez m.in. wykorzystywanie pracowników tej spółki do wykonywania prac o charakterze prywatnym, drukowanie materiałów na sprzęcie pokrzywdzonego, czy ekonomicznie niezasadną sprzedaż surowców wtórnych pośrednikowi jest istotne dla rozważenia odpowiedzialności
karnej ww. za te zachowania w aspekcie innych przepisów karnych, a w szczególności
art. 296 §1 k.k. Aktualnie przedmiotowe postępowanie sądowe pozostaje w toku.
Rozpatrując podniesione przez Panów Senatorów zarzuty zważyć należy, iż przepis art. 585 kodeksu spółek handlowych (dalej w skrócie: „k.s.h.”) został uchylony
z dniem 13 lipca 2011 r. przez art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 133. poz. 767). Podkreślenia
wymaga, że Senat RP nie wniósł żadnych poprawek do uchwalonego przez Sejm tek-
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stu tej ustawy. Równocześnie jednak wspomnianą ustawą dokonano istotnych zmian
w art. 296 k.k., które w intencji ustawodawcy miały doprowadzić do zastąpienia penalizacji działania na szkodę spółki, przewidzianego w dotychczasowym art. 585 k.s.h. –
odpowiedzialnością za wyrządzenie między innymi spółce znacznej szkody majątkowej
(art. 296 §1 k.k.) lub narażenie jej na niebezpieczeństwo wyrządzenia takiej szkody
(art. 296 §1a k.k.). Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki nie została
zatem wyeliminowana z systemu prawnego, lecz jedynie doprecyzowano jej znamiona
i przeniesiono je do Kodeksu karnego.
Należy podkreślić, że w obowiązującym modelu procesu karnego sąd nie może
uniewinnić oskarżonego od dokonania zarzucanego mu czynu, do momentu ustalenia, że nie wychodząc poza granice oskarżenia, czynu tego nie można zakwalifikować
z innego, niż to podaje oskarżyciel, przepisu ustawy karnej. Obowiązkiem sądu jest
więc zatem rozważenie, czy w ramach skargi oskarżyciela nie można dokonać subsumpcji czynu objętego skargą pod inny przepis ustawy karnej (vide wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2007 r., IV KK 426/06, OSNwSK 2007, poz. 113 i z dnia
8 stycznia 2003 r., IV KKN 562/00, System Informacji Prawnej Legalis).
Opis czynu, zarzuconego w akcie oskarżenia Grzegorzowi K., a zakwalifikowanego pierwotnie, jako przestępstwo z art. 585 k.s.h. w zw. z art. 12 k.k., wskazuje na
możliwość wyczerpania znamion przestępstwa z art. 296 k.k. w zw. z art. 12 k.k. –
pod warunkiem ustalenia, iż objęte nim działania doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej w znacznych rozmiarach, a więc przekraczającej w czasie popełnienia
czynu zabronionego 200.000 zł. W opisie czynu zawartym w akcie oskarżenia określenie wysokości szkody nie było pełne. Działanie zarzucone w tym zakresie Grzegorzowi K. (przestępstwo ciągłe) składało się z trzech elementów, przy czym w odniesieniu do dwóch podano wartość wyrządzonej MPK-Łódź Sp. z o.o. szkody (49.830,45 zł
i 97.300,79 zł, a więc łącznie 147.131.24 zł). Nie zostało natomiast określone, czy
w wyniku trzeciego działania oskarżonego (wykonywania prac remontowych i innych
przez podległych pracowników na rzecz osób prywatnych i organizacji politycznych)
spółka ta poniosła straty materialne i w jakiej wysokości.
Na okoliczności te zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy, co sygnalizowałem powyżej, który postanowieniem z dnia 22 lutego 2012 r.,
sygn. akt V Kz 77/12 uwzględniając zażalenie prokuratora uchylił postanowienie
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 listopada 2011 r., sygn.
akt V K 919/11, umarzające postępowanie karne przeciwko Grzegorzowi K. i innym
osobom oskarżonym o czyn z art. 585 §1 k.s.h. w zw. z art. 12 k.k. Sąd Okręgowy
przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu wskazał na rażące wady zaskarżonego orzeczenia, jako wydanego przedwcześnie i z obrazą przepisów postępowania karnego. Sąd Okręgowy zobowiązał także sąd pierwszej instancji do
rzetelnego rozpoznania wniosku dowodowego prokuratora w zakresie ustalenia wysokości szkody wyrządzonej czynami poszczególnych oskarżonych. Dopiero poczynienie
jednoznacznych ustaleń faktycznych pozwoli na rozważenie możliwości zmiany opisu
czynów zarzucanych w tej sprawie poszczególnym oskarżonym, a na koniec rozważenie
możliwych kwalifikacji prawnych, w tym zwłaszcza w zakresie art. 296 i 296a k.k.
Jak wspomniałem powyżej, postępowanie w tym zakresie toczy się obecnie przed
Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
W tym stanie brak jest podstaw do kwestionowania prawidłowości stanowiska
procesowego zajętego przez prokuratora oskarżającego w niniejszej sprawie, tym bardziej, że zostało ono podzielone przez Sąd Okręgowy w Łodzi.
W odniesieniu do przywołanej w oświadczeniu Panów Senatorów RP „sprawy biznesmena Ryszarda K.”, uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2010 r. Prokuratura Apelacyjna w Katowicach skierowała do Sądu akt oskarżenia sygn. Ap V Ds 87/10
przeciwko Panu Ryszardowi K. i innym, jako podejrzanym o czyn z art. 585 §1 k.s.h.
Sprawa ta pozostawała w zainteresowaniu Departamentu do Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej.
Postanowieniem z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. V K 6/11 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia V Wydział Karny umorzył przedmiotową sprawę, na podstawie art. 17 §1
pkt 10 k.p.k., tj. wobec braku wniosku o ściganie, pochodzącego od osoby uprawnionej.
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Przedmiotem posiedzenia było rozpoznanie wniosku pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego z dnia 5 kwietnia 2011 roku, o umorzenie postępowania przeciwko
Ryszardowi K. i innym, wobec oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia,
ewentualnie z uwagi na fakt, że czyny oskarżonych nie wypełniają znamion czynu
zabronionego z art. 585 §1 k.s.h., zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej –
tj. na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.
W toku posiedzenia pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz obrońcy oskarżonych
wnieśli także o umorzenie postępowania, na podstawie art. 17 §1 pkt 10 k.p.k. – tj. wobec
braku wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, a dodatkowo obrońcy
poparli wniosek pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego z dnia 5 kwietnia 2011 roku.
W uzasadnieniu wnioskodawcy podnieśli, że w dniu 13 lipca 2011 roku, na mocy
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw, weszła w życie nowelizacja prawa karnego, polegająca na uchyleniu
w ustawie z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych artykułu 585
oraz dodaniu w artykule 296 kk paragrafów: 1a i 4a. W efekcie tych zmian nastąpiła
– zdaniem wnioskodawców – depenalizacja przestępstwa działania na szkodę spółki,
a nawet, gdyby przyjąć, że do Kodeksu karnego włączony został dotychczasowy artykuł
585 k.s.h. to, wobec zmiany trybu ścigania i braku wniosku pokrzywdzonego o ściganie, zachodzi ujemna przesłanka procesowa i postępowanie nie może się toczyć dalej.
Uczestniczący w posiedzeniu prokurator wniósł o nieuwzględnienie wniosków pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i obrońców o umorzenie postępowania i złożył wniosek
o zwrot sprawy prokuratorowi, w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego, a to, wobec opisanych wyżej zmian prawa – Kodeksu spółek handlowych oraz
Kodeksu karnego – uzyskania wniosku o ściganie oraz dla dokonania analizy, czy zarzucane oskarżonym działania wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 296 §1a k.k. i ewentualnie dokonanie niezbędnych czynności procesowych lub umorzenie postępowania.
Prokurator wskazał przy tym na brak przepisów przejściowych w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 roku i wynikających z tego powodu wątpliwościach, co do trybu dalszego procedowania w sprawach pozostających na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.
W pisemnym uzasadnieniu decyzji o umorzeniu sprawy Sąd m.in. zauważył, iż
wprowadzone zmiany mają bezpośredni związek z przedmiotową sprawą. Uchylenie
art. 585 k.s.h. powoduje bowiem, iż przestępstwo, którego popełnienie zarzucono
oskarżonym, przestało istnieć. Nie stanowi ono już czynu zabronionego przez ustawę
pod groźbą kary, o którym mówi art. 1 §1 k.k. Dlatego też postępowanie na tej podstawie winno podlegać umorzeniu, chyba że czyny oskarżonych wypełniałyby znamiona
innych przestępstw.
Analiza dokonanej nowelizacji przepisów prawa karnego wskazuje, iż czyny oskarżonych mogłyby ewentualnie wyczerpywać znamiona nowo wprowadzonego art. 296
§1a k.k. Swoimi znamionami obejmuje ono bowiem część zakresu uchylonego
art. 585 k.s.h. Jednakże ustawodawca wprowadził zasadę, iż jest to czyn ścigany na
wniosek pokrzywdzonego, o ile pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa.
W przedmiotowej sprawie pokrzywdzonym jest spółka Prokom Investmens SA,
która poprzez swojego pełnomocnika złożyła oświadczenie, iż nie wnosi o ściganie
oskarżonych w przedmiotowej sprawie.
Zatem, w myśl art. 17 §1 pkt 10 k.p.k., brak wniosku osoby uprawnionej stanowi
przesłankę negatywną do wszczęcia postępowania karnego, zaś jeśli postępowanie
zostało już wszczęte, to winno zostać umorzone.
W tej sytuacji mamy do czynienia z kumulacją dwóch podstaw, które muszą skutkować umorzeniem sprawy. Z jednej strony przestępstwo zarzucane oskarżonym przestało istnieć, a jednocześnie przestępstwo, które przejęło część zakresu art. 585 k.s.h.,
jest przestępstwem ściganym (w tym konkretnym przypadku) wyłącznie na wniosek
pokrzywdzonego, który to wniosek nie został złożony.
Czyny oskarżonych nie wyczerpywały natomiast znamion przestępstwa art. 296
§1 k.k. Opis czynów zarzucanych oskarżonym, dotyczył bowiem zachowania polegającego na działaniu na szkodę spółki Prokom Investments SA, ale nie obejmował spowodowania szkody, której zaistnienie jest warunkiem koniecznym odpowiedzialności
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z art. 296 §1 k.k. Zatem, zmiana kwalifikacji prawnej na art. 296 §1 k.k., stanowiłaby
niedopuszczalne wyjście poza granice aktu oskarżenia.
Z powyższego wynika, że przytoczone przez Panów Senatorów RP sprawy różnią
się między sobą znacznie i nie można jednej oceniać w aspekcie rozstrzygnięcia sądowego, zapadłego w drugiej z nich. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż stanowisko
Prokuratury w obu sprawach było analogiczne.
Podkreślenia przy tym wymaga, że w „sprawie biznesmena Ryszarda K.” Sąd wydając opisane powyżej postanowienie szczegółowo odniósł się do kwestii braku możliwości zmiany kwalifikacji czynu zarzucanego oskarżonym, czego nie zrobił Sąd I instancji orzekający w sprawie przeciwko Panu Grzegorzowi K.
Z poważaniem
PIERWSZY ZASTĘPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz

Odpowied
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 28.11.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do treści przesłanego tekstu oświadczenia, złożonego przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami, podczas 17. posiedzenia
Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 r., dotyczącego sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście o sygnaturze akt V K 918/11, która jest prowadzona
między innymi przeciwko Grzegorzowi K. uprzejmie zawiadamiam Panią Marszałek,
że Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał informację z Sądu, iż postępowanie to jest
w toku i termin najbliższej rozprawy wyznaczono na dzień 10 grudnia 2012 r.
Mając na uwadze argumenty podniesione w tym oświadczeniu, pragnę zapewnić,
że Rzecznik będzie systematycznie zwracał się do Sądu o udzielenie informacji o aktualnym stanie tego postępowania, aż do czasu jego prawomocnego zakończenia.
Na obecnym etapie tego postępowania jest to jedyna możliwość działania ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, co wynika z treści ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147).
Dopiero po prawomocnym zakończeniu tego procesu będzie można rozważyć dalsze kroki w tej sprawie, jeżeli ewentualne przyszłe rozstrzygnięcie Sądu nie będzie
satysfakcjonowało bezpośrednio zainteresowanego.
Jednocześnie chciałbym przeprosić Panią Marszałek za długi czas oczekiwania na
niniejszą odpowiedź.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Oświadczenie senatora Marka Ziółkowskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Ministrze!
Z raportu na temat dostępu mikro- i małych przedsiębiorstw do pomocy
publicznej w latach 2010–2011, przygotowanego przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową, Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundację dr. Bogusława Federa oraz Kancelarię Juris wynika, że istnieje widoczna dysproporcja w zakresie realizacji praw podmiotowych mikro- i małych przedsiębiorców w korzystaniu ze środków pomocy publicznej.
Mikro- i małe przedsiębiorstwa tworzą łącznie 32,6% PKB i otrzymują
26,8% środków pomocy publicznej. Natomiast średnie i duże przedsiębiorstwa, wnosząc łączny wkład do PKB na poziomie 67,4%, otrzymują 73,3%
pomocy publicznej. Widać więc wyraźnie różnicę na niekorzyść mikro- i małych przedsiębiorstw.
Raport wymienia także następujące bariery w dostępie mikro- i małych
przedsiębiorstw do pomocy publicznej: brak spójnej polityki wspierania mikroprzedsiębiorstw, biurokracja i piętrzenie trudności przez urzędników,
a także niedostateczna wiedza przedsiębiorców w tym zakresie. Poważnym
utrudnieniem jest również nadregulacja i nieczytelność prawa – przepisy dotyczące pomocy publicznej zawarte są aż w 13 ustawach i 53 rozporządzeniach krajowych oraz w ponad 20 rozporządzeniach unijnych.
Uprzejmie proszę o informację na temat działań resortu gospodarki mających na celu poprawę sytuacji mikro- i małych przedsiębiorców oraz zwiększenie ich dostępu do środków pomocy publicznej.
Z poważaniem
Marek Ziółkowski


Odpowied
Warszawa, 27.08.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Marka Ziółkowskiego złożone podczas 17. posiedzenia Senatu RP w sprawie dostępu mikro- i małych przedsiębiorstw
do pomocy publicznej w latach 2010–2011, przekazane przy piśmie znak: BPS/043-17-684/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących
wyjaśnień.
Odnosząc się do wskazanych w oświadczeniu Senatora Marka Ziółkowskiego barier w dostępie do pomocy publicznej dla mikro- i małych przedsiębiorstw, uprzejmie
informuję, iż realizowane w Polsce instrumenty wsparcia są zgodne z przepisami unijnymi. Przepisy te nie wprowadzają barier w dostępie do pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorców (MSP). Co więcej, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej – określone w przepisach unijnych – niejednokrotnie uprzywilejowują właśnie mikro- i małe, jak również średnie firmy, np. poprzez zwiększoną intensywność
pomocy dla tych podmiotów, mniej restrykcyjne warunki spełniania efektu zachęty
lub wprowadzenie kategorii wsparcia skierowanych wyłącznie do sektora MSP.

17. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r.

301

Ze względu na ograniczone możliwości finansowania zadań z budżetu państwa,
kwoty pomocy publicznej są najczęściej mniejsze niż liczba przedsiębiorstw chętnych
do uzyskania tej pomocy. Pomoc publiczna udzielana jest zatem w drodze konkursu lub według kolejności zgłoszeń przedsiębiorstw do organu udzielającego pomocy.
Udzielanie pomocy publicznej zawsze zatem będzie wiązać się z uprzywilejowaniem
przedsiębiorstw, które uzyskały pomoc względem tych, które nie zakwalifikowały się
do otrzymania dofinansowania.
Jedynym sposobem zmniejszenia do minimum negatywnego wpływu pomocy publicznej na konkurencję jest jej przekazywanie wyłącznie tam, gdzie jest to niezbędne
do wywołania impulsów potrzebnych gospodarce. Oznacza to, że pomoc publiczna występuje wyłącznie w takich sektorach lub obszarach gospodarki, dla rozwoju których
niezbędna jest interwencja państwa oraz skierowana jest wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy nie podjęliby działań inwestycyjnych bez dofinansowania. Jednocześnie forma pomocy (gwarancja, pożyczka, dotacja, bezpłatne doradztwo) oraz jej kwota
musi być ograniczona do minimum niezbędnego do wywołania określonej w programie pomocowym aktywności przedsiębiorcy. Innymi słowy, wsparcie powinno w jak
najmniejszym stopniu zaburzać mechanizmy rynkowe.
Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Gospodarki dokonuje analiz niedoskonałości rynkowych, luk w dostępie do finansowania przedsiębiorstw oraz prognoz
średnio- i długookresowego rozwoju gospodarki, i na tej podstawie opracowuje programy udzielania wsparcia ze środków publicznych. Pomoc udzielana dużym przedsiębiorcom, mającym silną pozycję konkurencyjną na rynku, stanowi potencjalnie
większe ryzyko naruszenia konkurencji niż pomoc udzielana podmiotom małym
i średnim. Z drugiej strony należy jednak odnotować wzrost udziału pomocy udzielonej w 2010 r. mikroprzedsiębiorstwom o 3,2 pkt. proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Pod względem podmiotowym wsparcie na innowacyjność jest skierowane głównie
do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ ich potencjał finansowo-organizacyjny jest mniejszy niż dużych firm, a co za tym idzie ryzyko projektów prowadzonych w sektorze MSP jest większe.
Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Raporcie o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 r. zwraca uwagę, że coraz mniej
pomocy udzielanej małym i średnim przedsiębiorstwom jest kwalifikowane jako pomoc publiczna na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększa się natomiast
wartość pomocy kwalifikowanej jako regionalna pomoc inwestycyjna, oraz pomocy na
badania i rozwój, która trafia do MSP. Świadczy to o rosnącym potencjale sektora MSP
do wykorzystania pomocy publicznej z przeznaczeniem na duże inwestycje.
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
Pomoc publiczna w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) dostępna jest każdemu przedsiębiorcy, bez względu na jego rozmiar, pod warunkiem, że na terenie
strefy zrealizuje nową inwestycję, spełniającą kryteria określone w przepisach dotyczących SSE.
Na terenach SSE nie funkcjonują podmioty państwowe, a jedynie spółki prawa
handlowego, spółki cywilne i osoby fizyczne. Wśród 1200 przedsiębiorców działających w SSE, 57% stanowią małe i średnie firmy.
Zasady udzielania pomocy publicznej preferują przedsiębiorstwa z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP), ponieważ stawiają im niższe wymagania w porównaniu do dużych firm i przyznają wyższy pułap pomocy. Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy publicznej dla małych przedsiębiorców jest wyższy o 20%, a dla
średnich o 10% niż dla dużych firm. W przypadku korzystania z pomocy publicznej
z tytułu zatrudnienia, przedsiębiorcy z sektora MSP muszą utrzymywać poziom zatrudnienia przez 3 lata, natomiast duzi przez 5 lat. Analogiczna zasada obowiązuje
przy wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto do kosztów
kwalifikujących do objęcia pomocą, przedsiębiorcy z sektora MSP mogą zaliczyć używane maszyny i urządzenia, natomiast duzi wyłącznie nowe.
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PROGRAMY OPERACYJNE
W nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizowanych jest szereg programów skierowanych do przedsiębiorców
na restrukturyzację ich działalności gospodarczej, rozwój lub innowacyjność. PARP
zaangażowana jest w realizację działań w ramach programów operacyjnych takich
jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) czy Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (PO KL), które w największym stopniu ukierunkowane są na wsparcie
sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, przedsiębiorcy z sektora MSP
są uprzywilejowani w stosunku do dużych przedsiębiorców w ramach wsparcia adresowanego do przedsiębiorców jako grupy beneficjentów/odbiorców ostatecznych pomocy.
Ze względu na znaczenie dla rozwoju gospodarki sektora MSP oraz istniejące bariery jego rozwoju, a także mając na względzie konieczność priorytetowego traktowania
tej grupy beneficjentów, zaplanowano przeznaczenie co najmniej 65% środków zaalokowanych na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach PO IG dla beneficjentów z sektora MSP. W chwili obecnej zaalokowana kwota wynosi 3 996 mln euro,
co stanowi 70,69% kwoty przeznaczonej na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców.
W ramach działań będących w kompetencji Ministra Gospodarki wsparcie w ramach następujących działań/poddziałań kierowane jest wyłącznie do MSP:
– Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
– Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka.
– Poddziałanie 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.
Wsparcie dla MSP.
– Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.
– Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.
– Działanie 6.1 Paszport do eksportu.
Natomiast w działaniach z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, za które odpowiada MG, w ramach których wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorców jak i do
MSP (np. w przypadku działań polegających na wsparciu inwestycji), MSP uzyskuje
wyższą intensywność wsparcia niż duży przedsiębiorca. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej, w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy o 20%, a w przypadku średniego przedsiębiorcy o 10%.
Ponadto Minister Gospodarki wdraża działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym
znaczeniu dla gospodarki” PO IG, które skierowane jest do szerokiego grona przedsiębiorców, w tym także do mikro- i małych. W treści Programu zagwarantowano wsparcie dla MSP na poziomie 25% alokacji dostępnej na działanie 4.5 PO IG. Wysokie zainteresowanie działaniem ze strony przedsiębiorstw sektora MSP pozwala przypuszczać,
iż wskaźnik ten może zostać osiągnięty.
Należy podkreślić, że kryteria wyboru projektów obowiązujące w ramach działania
4.5 PO IG przewidują preferencje dla przedsiębiorstw o statusie MSP, polegające na
przyznawaniu dodatkowych punktów – w ramach oceny merytorycznej fakultatywnej
– przedsiębiorstwom małym i średnim, podczas gdy duże przedsiębiorstwa nie otrzymują w tym zakresie żadnego punktu. Dodatkowo premiuje się przedsiębiorców, bez
względu na status, którzy w wyniku realizacji projektu nawiążą współpracę z podmiotami z sektora MSP.
Jednocześnie wartość wsparcia na realizację inwestycji w sektorze usług nowoczesnych polegających na utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego przez przedsiębiorstwo z sektora MSP (poddziałanie 4.5.2 PO IG), udzielana jest na preferencyjnym
poziomie, zgodnym z §3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października
2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 190,
poz. 1402), a przy tym znacznie wyższym niż dla dużych przedsiębiorstw.
Powyższe wskazuje, iż Minister Gospodarki, doceniając ogromne znaczenie i rolę
MSP w kształtowaniu zarówno polskiej, jak i europejskiej gospodarki, dostrzega konieczność udzielania pomocy przedsiębiorstwom z sektora MSP na bardziej preferencyjnych warunkach.
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WSPARCIE W SYTUACJACH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Ministerstwo Gospodarki wspiera również małe i średnie przedsiębiorstwa w trudnych sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych. W 2010 r. przyjęta została ustawa
o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Na podstawie tej
ustawy do końca 2011 roku fundusze pożyczkowe, wybrane w konkursie zorganizowanym przez Ministra Gospodarki, podpisały 1849 umów z przedsiębiorcami poszkodowanymi w powodzi. Pożyczki w wysokości do 50 tys. zł były udzielane przedsiębiorcom
zatrudniającym do 50 pracowników i były umorzone w 100% (dla przedsiębiorców,
którzy mieli ubezpieczone przedsiębiorstwa) oraz w 75% (dla przedsiębiorców, którzy
nie posiadali ubezpieczenia). Kolejna ustawa z 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi zobowiązała Ministra Gospodarki do przeprowadzenia konkursu i wyboru funduszy pożyczkowych, które będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom w przypadku zaistnienia powodzi o rozmiarach powodujących
konieczność zastosowania szczególnych rozwiązań określonych w ustawie. Również
ona adresowana jest do przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników. W wyniku ogłoszonego konkursu wybrano fundusze pożyczkowe, które będą gotowe do
udzielania pożyczek w sytuacji zaistnienia powodzi. Pomoc udzielana na mocy obu
ustaw uzyskała pozytywną decyzję Komisji Europejskiej o zgodności z rynkiem wewnętrznym.
MODERNIZACJA PRZEPISÓW O POMOCY PUBLICZNEJ
Pragnę poinformować, że w maju br. Komisja Europejska opublikowała Komunikat pt.: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa przedstawiający strategię w zakresie kompleksowej reformy kontroli pomocy państwa. Zdaniem
Komisji kontrola pomocy państwa wymaga unowocześnienia, a obecne przepisy – zarówno materialne, jak i proceduralne – są zbyt złożone i często niejasne. Innym powodem przeprowadzenia modernizacji jest wygaśnięcie przed końcem 2013 r. wielu aktów regulujących dopuszczalność pomocy publicznej, a także przygotowanie unijnych
wieloletnich ram finansowych oraz przepisów dotyczących funduszy strukturalnych
UE na przyszłą perspektywę finansową (w latach 2014–2020). Aktualnie trwa etap
konsultacji publicznych, po których nastąpi przygotowywanie projektów poszczególnych aktów dotyczących pomocy publicznej.
INNE DZIAŁANIA MINISTERSTWA GOSPODARKI MAJĄCE NA CELU
POPRAWĘ SYTUACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Ministerstwo Gospodarki prowadzi także szereg innych działań, których wspólnym celem jest stworzenie w Polsce najlepszych warunków prowadzenia działalności
gospodarczej. Działania te obejmują przede wszystkim następujące obszary:
a) wzmocnienie postaw przedsiębiorczych;
b) tworzenie regulacji zgodnych z zasadą „MSP przede wszystkim”;
c) szeroki dostęp do finansowania, szczególnie przedsięwzięć innowacyjnych;
d) rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu.
W ostatnim czasie wprowadzono w prawie gospodarczym wiele korzystnych zmian
oraz zlikwidowano niektóre bariery w rozwoju przedsiębiorczości. Najważniejsze z nich,
to wprowadzenie możliwości rejestracji działalności gospodarczej przez internet, za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz szereg korzystnych dla przedsiębiorców
rozwiązań, wdrożonych w ramach dwóch tzw. ustaw deregulacyjnych tj. ustawy z dnia
23 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) oraz ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378).
Pomimo dotychczas przeprowadzonych zmian, w prawie gospodarczym nadal występują przepisy, które nie sprzyjają wykonywaniu działalności gospodarczej i generują niezasadne obciążenia dla przedsiębiorców. Ministerstwo Gospodarki opracowało
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więc projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, który będzie kontynuacją dotychczasowych prac podejmowanych w MG na rzecz
uproszczenia prawa gospodarczego i poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Celem trzeciej ustawy deregulacyjnej będzie dalsze ograniczanie
obciążeń administracyjnych oraz obowiązków informacyjnych, a także zmniejszanie
kosztów wykonywania działalności gospodarczej. Projekt ustawy znajduje się obecnie
w uzgodnieniach międzyresortowych.
Pragnę podkreślić, że w Ministerstwie Gospodarki trwają także prace nad przygotowaniem dokumentu „Program przeciwdziałania upadłości przedsiębiorstw oraz
polityka drugiej szansy”, którego celem jest zwiększenie przeżywalności firm oraz ułatwienie ponownego podejmowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców,
którzy doświadczyli bankructwa.
Ministerstwo Gospodarki, odpowiadając za większość problematyki związanej
z polityką przedsiębiorczości w Polsce, koordynuje również część działań wynikających z karty małych przedsiębiorstw przygotowanej przez Komisję Europejską (Small
Business Act – SBA). Dokument ten konkretyzuje zasadę „MSP przede wszystkim”,
podkreślając zasadnicze znaczenie sektora MSP dla rozwoju gospodarki.
Ponadto w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad programem wykonawczym
do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, który będzie regulował wykorzystanie funduszy strukturalnych przeznaczonych na przedsiębiorczość i innowacyjność w przyszłej perspektywie finansowej 2014–2020. Ponieważ obecnie potencjał
finansowo-organizacyjny mikro-, małych i średnich firm jest mniejszy niż dużych
przedsiębiorstw, wiele działań programu będzie nakierowanych na podniesienie zdolności zarządczych MSP do wykorzystania środków pomocy publicznej.
Konkludując, pomoc publiczna jest dopuszczona, ponieważ korzyści z jej udzielania przewyższają ewentualne negatywne skutki. Pragnę jednocześnie podkreślić, że
obowiązujące przepisy nie wprowadzają barier w dostępie do pomocy publicznej dla
MSP. Co więcej, warunki dopuszczalności pomocy publicznej niejednokrotnie uprzywilejowują właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa m.in. poprzez zwiększoną intensywność pomocy dla tych podmiotów, mniej restrykcyjne warunki spełniania efektu
zachęty lub wprowadzenie kategorii wsparcia skierowanych wyłącznie do przedsiębiorstw małych i średnich.
Minister Gospodarki, doceniając ogromne znaczenie i rolę mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu zarówno polskiej, jak i europejskiej gospodarki,
dostrzega konieczność udzielania pomocy przedsiębiorstwom z sektora MSP na bardziej preferencyjnych warunkach oraz podejmuje szereg działań w kierunku realizacji
zasady „MSP przede wszystkim”.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Grażyna Henclewska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Ziółkowskiego
skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego
Szanowny Panie Prezesie!
Organizacje pozarządowe, takie jak Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr.
Bogusława Federa oraz Kancelaria Juris, przygotowały „Raport na temat
dostępu mikro- i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej w latach
2010–2011”.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczną dysproporcję
w realizacji praw podmiotowych mikro- i małych przedsiębiorstw w zakresie korzystania ze środków pomocy publicznej. Przyczyną jest m.in. brak
systemowego uporządkowania sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw,
nadregulacja i nieczytelność prawa, nierealizowanie przepisów o planowaniu i programowaniu pomocy publicznej, brak w strategiach i programach
operacyjnych właściwie zidentyfikowanych obszarów interwencji i priorytetów oraz odróżnienia mikro- i małych przedsiębiorstw od średnich i dużych
przedsiębiorców.
Z prezentowanych wyników badania wynika ponadto, że podejmowane
przez organy władz publicznych działania w zakresie monitorowania, dokumentowania i sprawozdawczości nie pozwalają na pełną ocenę ogólnej
sytuacji mikro- i małych przedsiębiorców, a w szczególności na ocenę ich
dostępu do pomocy publicznej ze względu na brak wyróżnienia w sektorze
MSP odpowiednio mikro- i małych przedsiębiorstw.
Konieczne jest zweryfikowanie sprawozdawczości – z punktu widzenia
zarówno podmiotowego, jak i przedmiotowego – w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw, a nie
tylko dla całego sektora MSP. Przy agregowaniu i przetwarzaniu danych byłoby również zasadne dokonanie podziału wniosków o udzielenie pomocy
publicznej na następujące kategorie: wnioski przyjęte do realizacji, wnioski
nieprzyjęte ze względu na wadliwość, wnioski, do których uzupełnienia wzywano wnioskodawców, wnioski rozpatrzone pozytywnie lub negatywnie.
Uprzejmie proszę Pana Prezesa o rozważenie możliwości jak najszerszego uwzględnienia grup mikro- i małych przedsiębiorstw w prowadzonych
przez organy władz publicznych działaniach w zakresie monitorowania, dokumentowania i sprawozdawczości.
Z poważaniem
Marek Ziółkowski


Odpowied
Warszawa, 2012.08.31
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z otrzymanym przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak: BPS/043-17-685/12 oświadczeniem złożonym przez senatora Marka Ziółkowskiego podczas
17. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 sierpnia 2012 r. uprzejmie wyjaśniam, że:
Zbieranie przez statystykę publiczną danych dotyczących statystyki przedsiębiorstw (sprawozdania SP, SP-3) i prezentacja uzyskiwanych wyników badań odbywa
się od wielu lat według klas wielkości, przy czym o zaliczeniu danego przedsiębiorstwa
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do określonej klasy decyduje liczba pracujących (przedsiębiorstwa małe – do 49 pracujących, w tym mikro- – do 9 pracujących; średnie – od 50 do 249 pracowników;
duże – 250 i więcej pracowników).
Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) podmioty
udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej
innej niż pomoc publiczna w rolnictwie i rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu
takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Do monitorowania tej pomocy wykorzystywana jest teletransmisja danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem
aplikacji SHRIMP, a wykaz podmiotów zobowiązanych określa rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem
aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 32, z późn. zm.). Aktualnie trwają prace
legislacyjne nad zmianą rozporządzenia w celu objęcia tym obowiązkiem kolejnej grupy podmiotów udzielających pomocy, tj. przedsiębiorców publicznych, Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji oraz innych podmiotów (przedsiębiorstwa prywatne oraz fundacje i stowarzyszenia), którym przyznane zostały kompetencje do udzielania pomocy
publicznej.
W ramach uzgodnień międzydziałowych do GUS wpłynął również opracowany
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt rozporządzenia
Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów
publicznych. Zmiana rozporządzenia ma na celu głównie skrócenie terminu przekazywania sprawozdań i zaktualizowanych sprawozdań, co przyczyni się do utworzenia
centralnego, na bieżąco aktualizowanego rejestru pomocy de minimis. Projekt ponadto przewiduje nowy wzór sprawozdania, w którym nadal zachowana została pozycja
dotycząca wielkości beneficjenta, przy czym wielkość ta będzie podawana w formie
kodu, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej UOKiK.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – stosownie do ustawowych, kompetencji (art. 31 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) – monitoruje wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom poprzez gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie informacji związanych z pomocą publiczną. Corocznie
publikowany jest również raport na ten temat, w którym w części dotyczącej pomocy publicznej według beneficjentów znajduje się informacja o pomocy udzielonej według klasy wielkości beneficjenta (w załączeniu str. 31 „Raportu o pomocy publicznej
w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku” 2011 r.).
Biorąc pod uwagę zarówno ustawowe kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i istnienie od kilku lat spełniającego wymogi prawa unijnego specjalnego systemu informatycznego, służącego do stworzenia centralnego rejestru monitorowania pomocy publicznej w Polsce, a także konieczność ograniczania
i upraszczania obowiązków administracyjnych, pozwalam sobie wyrazić pogląd, iż nie
wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowej sprawozdawczości prowadzonej w tym
zakresie przez Główny Urząd Statystyczny, która stanowiłaby obciążenie zobowiązanych podmiotów i wiązałaby się z dodatkowymi kosztami oraz zwiększonym nakładem
pracy.
Z poważaniem
Janusz Witkowski
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3. Pomoc publiczna według beneficjentów
WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ BENEFICJENTA*
Wykres 5

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
W 2010 roku, podobnie jak w latach poprzednich, beneficjentami około połowy
wartości pomocy publicznej były duże przedsiębiorstwa. Ich udział powiększył się o 1,2
punktu procentowego w stosunku do 2009 roku, co oznacza kontynuację tendencji
wzrostowej (w latach 2007–2010 udział dużych przedsiębiorstw zwiększył się z 44,0%
do 55,1%). Należy mieć na uwadze, że pomoc udzielana dużym przedsiębiorcom, mającym silną pozycję konkurencyjną na rynku, stanowi potencjalnie większe ryzyko
naruszenia konkurencji niż pomoc udzielana podmiotom małym i średnim, a zatem
przedstawionej wyżej struktury nie można uznać za pożądaną. Z drugiej strony należy jednak odnotować wzrost udziału pomocy udzielonej mikroprzedsiębiorstwom
o 3,2 pkt. proc. w stosunku do roku poprzedniego. Udział pomocy udzielonej małym
przedsiębiorstwom cechował się w latach 2008–2010 niewielką zmiennością – wynosił ok. 15%, z wahaniami poniżej 1 pkt. proc. Od kilku lat obniża się natomiast stale
udział pomocy udzielonej średnim przedsiębiorstwom – w 2010 roku wyniósł 18,2%
(spadek o 3,2 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim), podczas gdy jeszcze
w 2007 roku był równy 30,1%.
Największą pomoc publiczną w 2010 roku (poza sektorem transportu) uzyskały podmioty będące dużymi przedsiębiorstwami: Polski Koncern Naftowy Orlen SA
(906,8 mln PLN), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (606,0 mln PLN), Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA (577,0 mln PLN), Grupa Lotos SA
(391,7 mln PLN), Południowy Koncern Energetyczny SA (386,8 mln PLN), Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA (351,7 mln PLN).

