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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
opublikowała „Koncepcję Programową dla Drogi Ekspresowej S8 na odcinku
Węzeł «Drewnica» – Węzeł «Radzymin»”. Opracowanie to pozwoli na budowę
w systemie „zaprojektuj i zbuduj” odcinka drogi ekspresowej S8 na odcinku
od węzła „Marki” do istniejącej obwodnicy Radzymina – odcinek ten zwany
jest dalej obwodnicą Marek – o czym informował wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podczas spotkania z mieszkańcami powiatu wołomińskiego
26 września 2012 r. w Markach. Aby inwestycja ta mogła otrzymać wsparcie
finansowe z obecnej edycji unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, musi zostać zakończona w 2015 r., tymczasem znajduje się nadal w załączniku nr 2 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2015. Przejście do fazy realizacji zadań z załącznika nr 2 wymaga
uprzednich zmian do programu na poziomie Rady Ministrów i przeniesienia
tego zadania inwestycyjnego do załącznika nr 1 lub nr 1a.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2015, przyjętego przez Radę Ministrów
uchwałą nr 10/2011 w dniu 25 stycznia 2011 r., polegającej na wpisaniu
budowy obwodnicy Marek do załącznika nr 1a, pierwotnie miał być rozpatrywany na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 6 lipca 2012 r., ostatecznie
jednak nie znalazł się w porządku obrad. W wykazie prac legislacyjnych
i pozalegislacyjnych Rady Ministrów brak zarówno informacji o planowanym
terminie przyjęcia projektu, jak i podania przyczyny rezygnacji z prac nad
tymże projektem.
Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach, będąca obecnie częścią drogi krajowej nr 8, jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem tras
wylotowych z Warszawy. Dziennie przejeżdża tamtędy prawie sześćdziesiąt tysięcy pojazdów. Droga krajowa nr 8, przebiegająca przez Marki, stanowi korytarz transportowy z Warszawy w stronę Białegostoku i dalej na
Litwę i Łotwę oraz do Estonii. Po oddaniu do użytku autostrady A2 w zakorkowaną aleję Piłsudskiego w Markach wpadać będą potoki pojazdów
jadących z Łodzi i Poznania, w Markach bowiem kończyć się będzie droga
ekspresowa S8.
W związku z tym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
Czy obwodnica Marek ma szanse powstać do końca 2015 r., a jej budowa – być współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”?
Jak przedstawiają się szanse i zagrożenia realizacji tej inwestycji we
wspomnianym terminie?
Co było przyczyną nierozpatrzenia projektu uchwały Rady Ministrów
w sprawie zmian Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2015 na
posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 6 lipca?
Czy znany jest przybliżony termin rozpatrzenia wspomnianego projektu
uchwały przez Radę Ministrów?
Łączę wyrazy szacunku
Anna Aksamit
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Odpowiedź
Warszawa, 23 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia pani senator Anny Aksamit, przekazanego przy
piśmie z dnia 11 października 2012 r. (sygnatura BPS/043-18-686/12), dotyczącego
drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła Marki do istniejącej obwodnicy Radzymina,
uprzejmie przedstawiam informacje w sprawie.
Od kilku lat w Polsce jest prowadzona intensywna budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej na skalę niemającą precedensu. Obecnie realizowany jest Program
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu
25 stycznia 2011 r. Dokument ten jest w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) programem wieloletnim i jako taki ma przyznane środki na wszystkie lata realizacji. Rada Ministrów przyznała na realizację Programu 82,8 mld zł, począwszy od 2010 roku. Zakres rzeczowy
zawarty w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 został dostosowany
do aktualnych możliwości finansowych państwa.
Mając na uwadze potrzeby transportowe kraju oraz stan zaawansowania prac
przygotowawczych, jak również możliwości dalszego wygospodarowania wolnych kwot
z limitu 82,8 mld zł, resort czynił starania o zgodę Rady Ministrów na przeniesienie
do Załącznika nr 1a dwóch zadań polegających na budowie obwodnicy Marek, wpisanych pierwotnie do Załącznika nr 2:
– pod pozycją nr 17 „Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach
(węzeł „Marki”) do węzła „Drewnica” wraz z węzłem” i
– pod pozycją nr 18 „Budowa drogi S-8 Radzymin – Marki stanowiąca obwodnicę
Marek”.
Odnosząc się do pytania o przyczyny, dla których Rada Ministrów nie rozpatrywała przedmiotowej sprawy podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 6 lipca br.
uprzejmie informuję, że posiedzenie we wskazanym przez panią senator dniu nie odbyło się. Jednocześnie uprzejmie przedstawiam kalendarium najważniejszych prac
nad stosowną uchwałą:
∙ W dniu 21 maja br. Zespół ds. Programowania Prac Rządu włączył do Wykazu
prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie zmiany „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015”, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 10/2011 w dniu
25 stycznia 2011 r.
∙ Przekazanie projektu uchwały do konsultacji społecznych i międzyresortowych
nastąpiło w dniu 21 czerwca br., z terminem zgłaszania uwag do 6 lipca br.
Uwagi zgłosiły m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, resort rozwoju regionalnego, resort finansów i Rządowe Centrum Legislacji.
∙ W dniu 3 sierpnia br. Minister Rozwoju Regionalnego wydał opinię o zgodności dokumentu ze Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).
∙ W dniu 14 sierpnia br. resort transportu przekazał poprawiony projekt do
Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM) z prośbą o pilne rozpatrzenie. Członkowie SKRM mogli zgłaszać do przedłożonego dokumentu uwagi
do dnia 27 sierpnia br.
∙ Po rozpatrzeniu uwag i wyjaśnień, w dniu 30 sierpnia br. Komitet Rady
Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt uchwały z rozbieżnością z Ministrem Finansów. Komitet zalecił wnioskodawcy szczegółowe opisa-
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nie Radzie Ministrów przedmiotu sporu z Ministrem Finansów oraz wyjaśnienie
czy w zakresie uwagi Ministra Rozwoju Regionalnego wystarczające jest zawarcie stosownych zapisów tylko w uzasadnieniu.
∙ Poprawiony projekt uchwały, w jeszcze większym stopniu wychodzący naprzeciw oczekiwaniom Ministra Rozwoju Regionalnego, wraz z wyjaśnieniami rozbieżności, został przedłożony do Sekretarza Rady Ministrów w dniu 16 października br.
Przy założeniu, że Rada Ministrów przyjmie przedłożony dokument w terminie pozwalającym na ogłoszenie przetargu na budowę przedmiotowych zadań w systemie
„Projektuj i buduj” zgodnie z tzw. „II Expose” pana premiera Donalda Tuska, projektowanie obwodnicy mogłoby być realizowane do połowy 2014 r. Współfinansowanie realizacji tego zadania w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej ze środków
UE nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie alokacji drogowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz z uwagi na fakt, że prace budowlane mogłyby
zakończyć się w 2016 roku. Resort czyni jednak starania aby prace przygotowawcze mogły być współfinansowane w ramach dodatkowych środków, jakie mają być
przeznaczone przez Ministra Rozwoju Regionalnego z Funduszu Spójności w ramach
POiIŚ 2007–2013 na projekty infrastrukturalne planowane do realizacji w kolejnym
okresie programowania UE 2014–2020.
Jednocześnie informuję, że resort przygotowuje się do aktualizacji obecnego
Programu, która ostatecznie nastąpi w momencie, kiedy znane będą poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostępne dla Polski w Wieloletnich Ramach
Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 oraz urealnione będą prognozy
makroekonomiczne na kolejne lata realizacji Programu. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem resortu transportu, zadaniami, które planowane są do umieszczenia w nowym
Programie są najważniejsze strategicznie ciągi brakujących autostrad i dróg ekspresowych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r.,
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych – Dz. U.
2009, Nr 187, poz. 1446) oraz wybrane obejścia miejscowości na terenie całego kraju.
Niezależnie od powyższego, już dziś wiadomo, że w ramach kontynuacji intensywnego programu drogowego, jaki jest obecnie realizowany, zgodnie z sejmowym przemówieniem pana premiera Donalda Tuska z dnia 12 października br., w najbliższej
przyszłości m.in. w 2013 roku ogłoszone będą przetargi na budowę autostrady A-1
Tuszyn – Pyrzowice, obwodnicy Marek w ciągu drogi ekspresowej S-8, drogi ekspresowej S-7 Gdańsk – Warszawa, drogi ekspresowej S-19 Rzeszów – Lublin; a w latach
2014–2015 ogłoszone będą przetargi na budowę dróg ekspresowych S-5 Wrocław –
Poznań i S-7 Warszawa – Kraków.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra, ponieważ jestem zaniepokojony sytuacją w zakresie dostępu mieszkańców do bezpłatnych porad prawnych. Na
co dzień w moim biurze świadczone są takie usługi. Z przykrością muszę
stwierdzić, że zapotrzebowanie na nie stale wzrasta. Dzieje się tak dlatego,
że stosunki między podmiotami są coraz bardziej skomplikowane, a właściwa interpretacja zawiłych przepisów jest zbyt trudna dla obywateli – najczęściej ze względu na brak wiedzy i doświadczenia, a także stan majątkowy.
Ucieszyłem się, kiedy na początku tego roku pojawiły się informacje, że
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad systemowym programem, dzięki
któremu społeczeństwo będzie miało szeroki dostęp do bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich.
W związku z powyższym proszę o informację, czy Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad programem wsparcia prawnego dla najuboższych.
Jeżeli tak, to na jakim etapie są prace nad nim? I czy znany jest termin
rozpoczęcia tego programu? Będę zobowiązany za szczegółowe informacje
odnoszące się do poruszonej w oświadczeniu sprawy.
Z wyrazami szacunku
Mieczysław Augustyn


Odpowied
Warszawa, 13 listopada 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W związku z oświadczeniem pana senatora Mieczysława Augustyna dotyczącym
problematyki bezpłatnych porad prawnych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Nieodpłatna pomoc prawna w toku postępowania toczącego się przed sądami powszechnymi oraz postępowania toczącego się przed sądami administracyjnymi jest
gwarantowana unormowaniami przewidującymi możliwość domagania się przez stronę takiego postępowania ustanowienia dla niej pełnomocnika albo obrońcy z urzędu, w wypadkach w których z uwagi na status materialny strona postępowania nie
jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy bez uszczerbku utrzymania koniecznego
(niezbędnego) dla siebie i rodziny (art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 78
Kodeksu postępowania karnego, art. 246 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Rozwiązania te gwarantują osobie ubogiej, która spełni wskazane w ustawie wymogi w zakresie wykazania okoliczności dotyczących jej stanu majątkowego oraz
możliwości dochodowych, wsparcie prawne w toku postępowania, co usuwa ograniczenia wynikające z niedostatecznej znajomości prawa strony takiego postępowania
i niemożności samodzielnego sfinansowania potrzebnej w toku takiego postępowania
profesjonalnej pomocy.
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Należy jednak dostrzec, iż rozwiązania te nie dotyczą pomocy świadczonej na etapie
przedsądowym, a więc polegającej na udzielaniu fachowych, cechujących się zindywidualizowanym charakterem porad prawnych, przez osoby o udokumentowanej wiedzy,
bez obejmowania jej zakresem reprezentacji osoby przed sądem lub innym organem.
Brak dostępu do pomocy prawnej może przyczyniać się do sytuacji wykluczenia
społecznego osób najuboższych, które z uwagi na towarzyszący ich statusowi materialnemu, w wielu wypadkach, deficyt wiedzy prawnej, nie są w stanie samodzielnie
wyegzekwować przysługujących im roszczeń lub uzyskać ochrony przewidzianej przepisami prawa.
Podkreślić jednak należy, iż aktualnie w naszym kraju wiele podmiotów nieodpłatnie udziela, w zróżnicowanym zakresie, pomocy prawnej osobom jej potrzebującym,
i to zarówno w ramach głównego, jak i dodatkowego przedmiotu działalności.
W szczególności należy w tym zakresie wymienić organizacje pozarządowe, w tym
sieci poradnicze skupione w Związku Biur Porad Obywatelskich oraz Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Biura Obsługi Interesantów w sądach, Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Państwową
Inspekcję Pracy – udzielającą porad z zakresu prawa pracy w swoich oddziałach,
działających w strukturach powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta, jak również
korporacje prawnicze, w szczególności adwokacką i radcowską, organizujące dni bezpłatnych porad prawnych. Nie do przecenienia jest także poradnictwo organizowane
przez wielu parlamentarzystów, którzy zapewniają bezpłatną poradę profesjonalnego
prawnika potrzebującym tego obywatelom w ramach dyżurów prawniczych odbywających się w ich biurach poselskich i senatorskich.
Minister Sprawiedliwości dostrzega jednak fakt, iż niezależnie od zaangażowania
wymienionych podmiotów w zapewnienie niezamożnym obywatelom dostępu do fachowej porady prawnej potrzebne jest wdrożenie systemowych rozwiązań, gwarantujących osobom, które nie są w stanie ponieść samodzielnie kosztów takiej porady,
dostęp do fachowej, nieodpłatnej porady o uniwersalnym zakresie.
W ostatnich latach, z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, kilkakrotnie podejmowano inicjatywy legislacyjne mające na celu wdrożenie finansowanego ze środków
publicznych systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
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.) nie zakończyły się wdrożeniem systemu takiej pomocy.
W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace nad koncepcją systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej ograniczonej do etapu przedsądowego, który byłby
możliwy do wdrożenia w warunkach trudnej sytuacji budżetu państwa, wymagającej
szczególnie ostrożnego podejścia do wydatków publicznych. Zagadnienie finansowania systemu jest bowiem pierwszoplanowym czynnikiem warunkującym kształt rozważanych rozwiązań, pozostając w toku dotychczas przeprowadzanych analiz jedną
z najtrudniejszych do pokonania przeszkód.
Problematyka systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych,
w tym zagadnienie kosztów jego wdrożenia, stanowiła przedmiot informacji przedstawionej przez Ministra Sprawiedliwości na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu
28 sierpnia 2012 r.
W trakcie tego posiedzenia Prezes Rady Ministrów zobowiązał Ministra
Sprawiedliwości do dokonania dodatkowej analizy modeli bezpłatnego doradztwa
prawnego funkcjonujących w wybranych państwach europejskich pod kątem jego adresatów oraz finansowania, i przedstawienia informacji w sprawie możliwości wprowadzenia w Polsce bezpłatnego doradztwa prawnego wraz z przewidywanymi skutkami dla budżetu państwa.
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Analizy objęte powyższym, nałożonym na Ministra Sprawiedliwości zobowiązaniem, są obecnie w toku. Od ich rezultatu, w szczególności w zakresie kosztów wdrożenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz podjętych przez Radę Ministrów
decyzji odnoszących się do możliwości pokrycia tych kosztów ze środków budżetowych, uzależnione będą dalsze działania Ministra Sprawiedliwości, w tym związane
z zainicjowaniem działań legislacyjnych nad projektem ustawy wprowadzającej system nieodpłatnej pomocy prawnej. Z powyższych przyczyn w chwili obecnej nie jest
możliwe określenie ewentualnej daty zainicjowania działalności systemu.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 13b ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest
zobowiązany do wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Są one wówczas zwolnione z opłat za parkowanie na podstawie posiadanej europejskiej karty parkingowej (tzw. niebieskiej karty). Ponadto ustawodawca wyposażył rady gmin w kompetencje umożliwiające nadawanie
niepełnosprawnym kierowcom dodatkowych przywilejów. Na mocy uchwały
radni mogą ustanowić na przykład, że w przypadku, gdy miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest zajęte, możliwe jest bezpłatne parkowanie
na zwykłym miejscu postojowym.
Jak informują jednak niepełnosprawni, niejednolite przepisy dotyczące
parkowania w płatnej strefie budzą kontrowersje. W rezultacie niepełnosprawny kierowca udający się do innego miasta często nie wie, czy może
parkować za darmo, czy też nie. Sytuacja jest bowiem uzależniona od decyzji władz każdego miasta.
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy ministerstwo zamierza ujednolicić przepisy odnoszące się do
kwestii parkowania przez osoby niepełnosprawne w strefach płatnego parkowania.
Z poważaniem
Mieczysław Augustyn


Odpowied
Warszawa, 24 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Mieczysława Augustyna
(pismo znak: BPS/043-18-688/12 z dnia 11 października 2012 r.) w sprawie opłat
parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Z obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) wynika generalna zasada
odpłatności za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13b ust. 1 ww. ustawy).
Kompetencje w zakresie ustalania strefy płatnego parkowania, ustalania wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania ustawodawca pozostawił właściwym organom samorządu terytorialnego – radzie gminy/miasta (art. 13b ust. 3). W ramach tych kompetencji samorząd może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane, a na-
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wet zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników dróg (art. 13b ust. 4 pkt 1
i 2). Ustawodawca nie przesądził jednak, którzy użytkownicy drogi mogliby korzystać
z ww. przywilejów w zakresie opłat. Ocena potrzeby i zasadność wprowadzenia czy to
strefy płatnego parkowania, czy to stawek opłat za parkowanie, powinna być dokonana przez ten samorząd. Dlatego też, w tym zakresie pozostawiono swobodę właściwemu organowi samorządu. Nie oznacza to jednak dowolności w działaniu w przypadku,
gdy rada gminy/miasta zdecyduje się na wprowadzenie strefy płatnego parkowania.
Ograniczenie swobody działania w tym zakresie przez radę gminy/miasta zakreślone
jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie. Ponadto uprzejmie wyjaśniam, iż na podstawie
art. 13b ust. 6 pkt 1 ww. ustawy o drogach publicznych organ zarządzający ruchem
w uzgodnieniu z zarządcą drogi wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
Reasumując należy stwierdzić, iż rada miasta (gminy) ustalając strefę płatnego
parkowania może wprowadzić zerowe stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi
– w tym dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową. Zatem osoby
niepełnosprawne mogą bezpłatnie parkować tylko na miejscach dla nich wyznaczonych, o ile została ustalona dla nich zerowa stawka opłaty. Samo bowiem posiadanie
karty parkingowej nie daje osobom niepełnosprawnym uprawnień, aby nie stosować
się do znaku D-44 i nie uiszczać opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania.
Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.
zm.) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem
samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Zgodnie z §33 ust. 2 tego rozporządzenia uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący
pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej
ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4,
B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39. Aby skorzystać z tego uprawnienia trzeba posiadać
kartę parkingową. Ponadto zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu
drogowym w przypadku pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową,
w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności
ruchowej lub pracowników odpowiednich placówek pojazd jest usuwany z drogi na
koszt właściciela.
Należy również zauważyć, iż zmiana przepisów np. w zakresie wprowadzenia ustawowego zwolnienia osób niepełnosprawnych z opłat za parkowanie w strefie płatnego
parkowania wiązałaby się z uszczupleniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Konieczne zatem byłoby zaciągnięcie opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 2 ustawy o finansach publicznych projekt
ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu
terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł
ich sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Konieczne byłoby zatem wskazanie źródeł pokrycia ubytku dochodów
gmin z tytułu opłat za parkowanie. Tymczasem w obecnej sytuacji budżetu państwa
znalezienie dodatkowych środków jest trudne. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż
do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wnioski od samorządów w tej sprawie nie wpłynęły.
Ponadto należy mieć na uwadze występujące w praktyce nadużycia w korzystaniu
z kart parkingowych np. przez osoby, które posługują się np. kartami podrobionymi,
kartami wydanymi dla członków rodziny lub znajomych którzy zmarli.
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Reasumując, w opinii resortu transportu obecnie obowiązujące przepisy w zakresie parkowania osób niepełnosprawnych w strefach płatnego parkowania należy
uznać za wystarczające.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
oraz senatora Henryka Ciocha
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dobie kryzysu finansowego w Unii Europejskiej następuje proces finansowego wspierania instytucji bankowych mający na celu wydobycie ich
z kłopotów bilansowych i oczyszczenie aktywów z pozycji złych długów. Jednak te działania mogą w efekcie doprowadzić do powstania moralnego hazardu, stosowanego przez banki względem instytucji publicznych. Przekonanie, że są zbyt duże, aby upaść, w połączeniu z przekonaniem, że uzyskają
środki na pokrycie ich strat, może skłaniać do zachowań niebezpiecznych,
działania na koszt podatników i podejmowania coraz bardziej ryzykownych
przedsięwzięć, które w razie poniesienia strat stają się kosztem podatników,
a ewentualny zysk – korzyścią banku.
Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (t.j. DzU z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ogranicza uprawnienie zaliczania w koszty uzyskania przychodów rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona wyłącznie do banków, pomijając inne instytucje finansowe.
Takie rozwiązanie trudno pogodzić z konstytucyjną zasadą Rzeczypospolitej jako demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady
sprawiedliwości społecznej. Zasada ta wymaga, by podmioty znajdujące się
w podobnej sytuacji faktycznej były traktowane w analogiczny sposób, także w zakresie nakładanych na nie danin publicznych. Czy przywilej ten nie
stanowi nieuprawnionej i niezgłoszonej pomocy publicznej?
W związku z tym uprzejmie prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy minister finansów rozważa taką modyfikację opisanej tu normy,
by zapewnić objęcie nią także innych instytucji finansowych oraz innych
podmiotów znajdujących się w analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej?
2. Jaka była skala sekurytyzacji złych długów dokonywanej przez banki
komercyjne w Polsce w minionym roku i w latach poprzednich?
3. Jaka jest skala korzyści podatkowych banków, które występują z powodu sekurytyzacji?
4. W jaki sposób korzyści te wpływają na koszty ponoszone przez klientów banków, a w jakiej części wpływają na zwiększenie zysków generowanych przez banki?
5. Czy Ministerstwo Finansów prowadziło analizy wpływu stosowanych
rozwiązań podatkowych na stabilność finansową polskiego systemu finansowego, a jeśli tak, to jakie były wyniki tych analiz?
Z poważaniem
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch
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Odpowiedź
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Panów Senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka
Ciocha z dnia 4 października 2012 r. dotyczące m.in. sekurytyzacji tzw. złych długów
w bankach uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W wystąpieniu tym zwrócono się do Ministra Finansów z następującymi pytaniami:
1. Czy Minister Finansów rozważa taką modyfikację art. 16 ust. 3 ustawy CIT, by
zapewnić objecie nią także innych instytucji finansowych oraz innych podmiotów znajdujących się w analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej?
2. Jak była skala sekurytyzacji złych długów dokonywanej przez banki komercyjne w Polsce w minionym roku i w latach poprzednich?
3. Jak jest skala korzyści podatkowych banków, które występują z powodu sekurytyzacji?
4. W jaki sposób korzyści te wpływają na koszty ponoszone przez klientów banków, a w jakiej części wpływają na zwiększenie zysków generowanych przez
banki?
5. Czy Ministerstwo Finansów prowadziło analizy wpływu stosowanych rozwiązań
podatkowych na stabilność finansową polskiego systemu finansowego, a jeśli
tak, to jakie były wyniki tych analiz?
Ad 1.
Odnośnie do poruszonej przez Panów Senatorów kwestii dotyczącej stworzenia
możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu nieregularnych kredytów (pożyczek) dla podmiotów innych niż banki, uprzejmie informuję, że w Sejmie trwają aktualnie prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 695), w toku których zaproponowano, m.in.
nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kierunku uznania
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Propozycja ta uzyskała
akceptację strony rządowej.
Zmiana ta ma na celu stworzenie jednolitych zasad opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych podmiotów prowadzących, ustawowo określony, tożsamy rodzaj działalności, jakim jest udzielanie kredytów i pożyczek.
Ad 2–5.
Pragnę uprzejmie wyjaśnić, że Ministerstwo Finansów nie gromadzi danych umożliwiających szczegółowe odniesienie się do pytań postawionych w oświadczeniu przez
Panów Senatorów.
Statystyka podatkowa sporządzana na podstawie zeznań rocznych nie pozwala
na dokonanie szczegółowej analizy zagadnienia będącego przedmiotem oświadczenia.
W zeznaniach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych
przychody i koszty uzyskania przychodów wykazywane są bowiem w łącznej wysokości, bez wyodrębnienia poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków (kosztów)
zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, co uniemożliwia wyodrębnienie kwot
związanych z sekurytyzacją. W konsekwencji nie jest możliwe ustalenie skali ewentualnych korzyści podatkowych dla banków, wynikających ze zbycia wierzytelności
w ramach umów sekurytyzacji.
W związku z powyższym, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte
w oświadczeniu, Minister Finansów pismem z dnia 11 października 2012 r. zwrócił się
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do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego oraz Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z prośbą o udzielenie informacji w zakresie liczby i wartości transakcji sekurytyzacyjnych przeprowadzonych przez banki na portfelach należności nieregularnych
od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. Nr 146, poz. 1446 z późn. zm.), która wprowadziła podstawy prawne do przeprowadzania transakcji sekurytyzacji.
W odpowiedzi na wystąpienie Ministra Finansów Narodowy Bank Polski wyjaśnił,
że standardowo nie gromadzi danych dotyczących transakcji sprzedaży wierzytelności przez banki. Jednakże w styczniu 2012 r. NBP przeprowadził wspólnie z Urzędem
Komisji Nadzoru Finansowego ankietę ad hoc wśród banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych na temat wierzytelności sprzedanych przez banki w latach
2010–2011.
W ankiecie tej banki podawały informacje o wartości wierzytelności sprzedanych
w poszczególnych kwartałach, w podziale na wierzytelności sprzedane bankom oraz
wierzytelności sprzedane podmiotom innym niż banki oraz w przekrojach według rodzajów kredytów i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniach finansowych. Z przedstawionych danych wynika, że dominująca część transakcji sprzedaży wierzytelności dotyczyła wierzytelności z utratą wartości, a stroną nabywającą były podmioty niebędące
bankami (w praktyce firmy windykacyjne zarządzające funduszami sekurytyzacyjnymi).
Zagregowane dane dotyczące kwot wierzytelności sprzedanych podmiotom innym
niż banki zostały zaprezentowane w załączonych tabelach 1–3. Z przedstawionych
w nich danych wynika, że transakcje sprzedaży wierzytelności z utratą wartości przeprowadzone w latach 2010–2011 spowodowały spadek wskaźników kredytów zagrożonych, szczególnie w przypadku kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych. W załączonej tabeli 4 przedstawiono wskaźniki jakości podstawowych grup
kredytów na koniec lat 2010 i 2011 wraz z symulacją wartości tych wskaźników po
wyłączeniu wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności.
Minister Finansów nie dysponuje również danymi, o przekazanie których występują Panowie Senatorowie w pyt. 4 i 5. W Ministerstwie Finansów nie są bowiem zbierane dane w zakresie wpływu wyników podatkowych na koszty ponoszone przez klientów banków oraz na zwiększenie zysków banków. W Ministerstwie Finansów nie były
także sporządzane analizy, ani opracowania dotyczące zagadnienia wpływu rozwiązań
podatkowych w zakresie transakcji sekurytyzacji na stabilność finansową polskiego
systemu finansowego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Załącznik nr 1.
Należności o stwierdzonej utracie wartości sprzedane przez banki podmiotom
niebankowym w latach 2010–2011 (dane ankietowe)1
Tabela 1. Należności/wierzytelności od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
sprzedane przez banki podmiotom zewnętrznym innym niż banki
2010 (mln zł)
Należności bez utraty wartości
Należności z utratą wartości

2011 (mln zł)

9,8

17,7

1 686,7

3 579,5

Źródło: NBP.

Tabela 2. Należności/wierzytelności sprzedane przez banki podmiotom zewnętrznym
innym niż banki w przekroju podmiotowym
2010 (mln zł)
Należności od przedsiębiorstw, w tym:
a. bez stwierdzonej utraty wartości,
b. ze stwierdzoną utratą wartości.
Należności od gospodarstw domowych, w tym:
a. bez stwierdzonej utraty wartości,
b. ze stwierdzoną utratą wartości.

2011 (mln zł)

346,5
5,2
341,3

783,4
17,2
766,2

1 350,0
4,7
1 345,4

2 813,7
0,5
2 813,3

Źródło: NBP.

Tabela 3. Należności/wierzytelności od gospodarstw domowych sprzedane przez banki podmiotom zewnętrznym innym niż banki wg rodzaju należności
Należności od gospodarstw domowych:

2010 (mln zł)

2011 (mln zł)

Kredyty konsumpcyjne, w tym:
a. bez stwierdzonej utraty wartości,
b. ze stwierdzoną utratą wartości.

1 304,0
4,7
1 299,3

2 689,2
0,0
1 689,1

Kredyty mieszkaniowe, w tym:
a. bez stwierdzonej utraty wartości,
b. ze stwierdzoną utrata wartości.

30,1
0,0
30,1

40,3
0,0
40,3

Pozostałe kredyty, w tym:
a. bez stwierdzonej utraty wartości,
b. ze stwierdzoną utratą wartości.

16,1
0,0
16,0

84,3
0,4
83,9

Źródło: NBP.

Tabela 4. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla podstawowych rodzajów kredytów na
koniec lat 2010 i 2011
Dane ze statystyki
bankowej
31.12.2010
Kredyty
dla przedsiębiorstw
Kredyty dla gospodarstw
domowych, w tym:
– kredyty konsumpcyjne
– kredyty mieszkaniowe
– pozostałe

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

12,3%

10,3%

12,5%

10,7%

7,2%
17,3%
1,8%
8,1%

7,3%
17,9%
2,4%
9,3%

7,4%
18,1%
1,9%
8,2%

8,0%
20,4%
2,4%
9,4%

Źródło: NBP.
1

Symulacja – dane bez
uwzględnienia transakcji
sprzedaży wierzytelności

Przytaczane dane dotyczą nominałów pozycji bilansowych.
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
oraz senatora Henryka Ciocha
skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Prezesie!
W związku z uzyskaną od przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzią na wcześniejsze oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów dotyczące stawki WIBOR, z której wynika, że w latach
2008–2009 nastąpiło wyraźne ograniczenie wzajemnych limitów, jakie
banki ustalają na transakcje na rynku międzybankowym – a częstym
zjawiskiem było zamykanie i ograniczanie limitów wybranym bankom na
niektóre typy transakcji – zwracamy się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli z pytaniem o to, czy wspomniane kwestie były przedmiotem kontroli
i analiz NIK.
Z odpowiedzi przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wynika,
że ze względu na bieżącą sytuację finansową polskiego sektora bankowego
nie ma żadnych uzasadnionych przyczyn, dla których rynek międzybankowy miałby funkcjonować w tak ograniczonym zakresie, czyli w warunkach
ograniczonej płynności rynku międzybankowego. Z przytoczonych przez
przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego danych statystycznych
wynika, iż wyliczenia ekspertów wskazują na to, że w roku 2011 na rynku
międzybankowym zawarto jedynie około czterystu czterdziestu transakcji
dla okresów dłuższych (czyli innych niż O/N). Tymczasem stawki WIBOR
ustalane są na sześć okresów dłuższych niż O/N (1W, 1M, 3M, 6M, 9M,
12M). Oznacza to maksymalnie około siedemdziesięciu transakcji na daną
stawkę rocznie (zakładając ich równe rozłożenie między poszczególnymi
okresami kwotowań). Przy około dwustu pięćdziesięciu dniach roboczych
w roku oznaczałoby to, że średnio jedynie 28% kwotowań stawek WIBOR na
okresy dłuższe niż O/N wiąże się z choć jedną transakcją na rynku międzybankowym, a więc w praktyce wszystkie stawki, jedynie poza stawką O/N,
w ogóle nie mają charakteru rynkowego.
W tej sytuacji Skarb Państwa ponosił między innymi wydatki związane
z dopłatami do kredytów, na przykład w ramach programu „Rodzina na swoim”, których oprocentowanie oparte było na stawkach WIBOR, a z wyjaśnień
przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego jednoznacznie wynika, że
stawki te nie miały charakteru rynkowego.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy Pana Ministra o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania.
Czy Najwyższa Izba Kontroli wyjaśniała, czy sytuacja ta może prowadzić lub prowadzi do strat po stronie Skarbu Państwa?
Jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z obsługi banków
komercyjnych, których produkty mogą być oparte na stawce WIBOR. Czy
Najwyższa Izba Kontroli analizowała, jak nierynkowy charakter stawek WIBOR wpływa lub może wpływać na budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz na sytuację finansów publicznych?
Wysokość stawek WIBOR ma także istotne znaczenie dla kosztów finansowania, w tym podmiotów należących do Skarbu Państwa oraz prywatyzowanych przez Skarb Państwa, a w efekcie zarówno dla wpływów
uzyskiwanych z prywatyzacji, jak i wpływów podatkowych. Czy Najwyższa
Izba Kontroli prowadziła postępowania w tej materii?
Czy Najwyższa Izba Kontroli analizowała prawidłowość działania instytucji publicznych, których działania związane są z ustalaniem wysokości
stawek WIBOR, nadzoru nad podmiotami uczestniczącymi w ich ustalaniu,
prywatyzacją spółek Skarbu Państwa, przychodami budżetowymi oraz
funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego i sytuację sektora finansów publicznych?
Jakie były wyniki działań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dotyczących wyżej opisanych zagadnień oraz jakie działania kontrolne Najwyższa
Izba Kontroli zamierza podjąć w tych kwestiach?
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Załączamy wcześniejsze oświadczenie w sprawie stawki WIBOR oraz
odpowiedź przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego opublikowane
na stronie internetowej Senatu.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch


Odpowied
Warszawa, 30 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2012 r., dotyczące wspólnego
oświadczenia złożonego przez senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha na
18. posiedzeniu Senatu w dniu 4 października 2012 r. – zawierającego prośbę o udzielenie odpowiedzi przez NIK, czy analizowała działalność instytucji publicznych, które
sprawują nadzór nad instytucjami ustalającymi stawki WIBOR i jakie były wyniki
kontroli oraz czy analizowała, jaki może być wpływ nierynkowych stawek WIBOR na
sytuację jednostek sektora finansów publicznych – uprzejmie informuję co następuje.
Najwyższa Izba Kontroli w trakcie kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej
w 2011 r. przeprowadzonej w Narodowym Banku Polskim analizowała relację pomiędzy
stopami procentowymi NBP i stawkami WIBOR. W trakcie kontroli badano działania
podjęte przez NBP w celu stworzenia mechanizmu pozyskiwania informacji o rzeczywistym koszcie finansowania na krajowym rynku międzybankowym. Z ustaleń kontroli wynika, że NBP przeprowadził badania, w których stwierdził przypadki zawyżenia
kwotowania przez niektóre banki stawek WIBOR 3M znacznie ponad poziom akceptowany na rynku. W związku z tym NBP podjął działania mające na celu stworzenie
mechanizmu pozyskiwania informacji o rzeczywistym koszcie finansowania banków
na krajowym rynku lokat międzybankowych. Bank Centralny wystąpił do banków
o przekazywanie od kwietnia 2012 r., w ramach zleceń płatniczych dotyczących niezabezpieczonych lokat międzybankowych kierowanych do systemu SORBNET, dodatkowych informacji o rzeczywistej stopie procentowej składanych lokat w podziale na
12 różnych terminów zapadalności. W założeniu ma to umożliwić weryfikację w jakim
stopniu stawki WIBOR odbiegają od rzeczywistego oprocentowania transakcji na rynku międzybankowym na dany dzień i wyjaśnienie z bankami przyczyn tych odchyleń.
Sposób wykorzystania powyższych informacji przez NBP, w trakcie weryfikacji danych przekazywanych przez banki w celu wyliczenia stawki WIBOR, zostanie zbadany
przez NIK w 2013 r.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonych badań
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie podjęcie przez NBP działań w celu zwiększenia wiarygodności i transparentności stawek rynkowych WIBOR. Ocena taka została zawarta na str. 217 i 218 „Analizy wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2011 r.”.
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Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła natomiast analiz wpływu nierynkowego
charakteru stawek WIBOR na koszty finansowania jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów należących do Skarbu Państwa.
Zgodnie z życzeniem Pana Marszałka elektroniczna wersja niniejszej odpowiedzi
zostanie przesłana na wskazany w piśmie adres.
Z wyrazami szacunku
Jacek Jezierski
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie miałem możliwość przeprowadzenia rozmowy z rolnikami z mojego okręgu wyborczego nr 25 (powiaty: łęczycki, poddębicki, kutnowski oraz łowicki) z okazji Dożynek, Dnia Ziemniaka oraz Dnia Cebuli. Rolnicy informowali mnie, iż sytuacja finansowa w rolnictwie jest coraz gorsza.
Zakończony sezon zbiorów plonów nie sprzyja optymistycznym prognozom.
Mrozy w zimie spowodowały duże straty w uprawach ozimych, a przymus
ponownej uprawy pól przyniósł dodatkowe koszty.
Kiedyś mój rejon był zagłębiem upraw cebuli i ziemniaka, ale systematycznie co rok ich produkcja spada, co związane jest z brakiem opłacalności
sprzedaży tych płodów. Obecna średnia cena zbytu ziemniaków w hurcie
wynosi 0,15 zł, cebuli 0,25 zł. W sprzedaży bezpośredniej od producenta
ceny są jeszcze niższe, a nawet są sytuacje, że nie ma kto skupować warzyw. W przypadku obecnie obowiązujących cen rolnicy nie mogą liczyć na
dochody, a nawet na zrekompensowanie poniesionych kosztów uprawy. Rolnicy obawiają się, iż przy obecnej strukturze dochodowej nie będą w stanie
dalej prowadzić gospodarstw, które często są jedynym źródłem dochodów.
Ciągle rosnące koszty produkcji rolnej zniechęcają rolników do dalszej pracy,
budzą negatywne nastawienie do władz i instytucji odpowiedzialnych za
rolnictwo, gdyż nie reagują one na obecną sytuację.
Kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
Jakie są przewidywane formy pomocy na rynku rolnym pozwalające
na uregulowania wysokości ceny na poziomie umożliwiającym uzyskanie
dochodu, który pozwoli na kontynuowanie produkcji rolnej oraz godne życie rodziny rolniczej? Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma plany
zrekompensowania zbyt wygórowanych kosztów produkcji rolnej poprzez
np. zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa
rolnego?
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk


Odpowied
Warszawa, 2012.11.09
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 11 października br. znak: BPS/043-18-691/12, przy którym przekazano oświadczenie Pana senatora Przemysława
Błaszczyka uprzejmie informuję, co następuje.
Uprawa ziemniaków jadalnych oraz cebuli wspierana jest w ramach dopłat bezpośrednich poprzez jednolitą płatność obszarową wypłacaną ze środków unijnych.
W obrocie tymi produktami rolnymi obowiązują standardy jakościowe, a na kształtowanie się cen na rynku wpływ mają wyłącznie relacje popytu i podaży.
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Odnosząc się do sytuacji na rynku ziemniaka jadalnego, w 2011 r. powierzchnia
uprawy 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
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 powierzchnia uprawy ziemniaka wynosiła ok. 414 tys. ha, a zbiory
wyniosły ok. 9,9 mln ton.
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 ziemniaków krajowych, w miesiącach od kwietnia do października br., przedstawiały się następująco:
Ceny hurtowe (zł/kg)
2012 r.
Ziemniaki
ze zbioru
2011 r. (zł/kg)
Ziemniaki
młode (zł/kg)

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

0,36

0,35

0,50

0,40

0,36

0,36
ziemniaki
ogólnie

0,39
ziemniaki
ogólnie

–

9,04

1,07

0,39

0,38

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

0,51

0,48

0,46

0,50

0,50

0,50
ogólnie

0,50
ogólnie

2,3

3,16

1,63

0,73

0,60

Ceny targowiskowe (zł/kg)
2012 r.
Ziemniaki
stare (zł/kg)
Ziemniaki
młode (zł/kg)

Według danych z GUS ceny skupu ziemniaków przedstawiają się następująco:
Ceny skupu ziemniaków (zł/kg)
2012 r.
Ziemniaki
(zł/kg)

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

0,53

0,48

0,47

0,50

0,33

0,27

brak danych

Sezon 2011/2012 charakteryzuje się niskim poziomem cen zarówno w Polsce,
jak i w całej Unii Europejskiej. Spadek cen ziemniaków był szczególnie wysoki w krajach Europy Zachodniej co wywierało presję na obniżkę cen i na polskim rynku.
Najważniejszą jednak przyczyną spadku cen ziemniaków w kraju były wysokie plony.
Przyczyniły się do tego zachęcające rolników do dalszej uprawy, bardzo korzystne
ceny ziemniaków w sezonie 2010/2011.Obserwuje się także zmiany nawyków żywieniowych Polaków i częstsze zastępowanie ziemniaków przez makaron, ryż, kaszę
i dania gotowe. Ziemniak przestał być podstawą wyżywienia Polaków i podobnie, jak
w krajach UE, zaczyna być traktowany jak inne warzywa. Należy również pamiętać, że
z chwilą intensyfikacji produkcji świń i rozwoju firm paszowych w większości gospo-
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darstw nie karmi się już świń tradycyjnie ziemniakami tylko gotowymi mieszankami
paszowymi opartymi na zbożach.
Zgodnie z przewidywaniami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w dalszej części sezonu nastąpi wzrost cen ziemniaków. Przewiduje się,
że średnie ceny ziemniaków na targowiskach w skali całego sezonu mogą wynieść ok.
0,73 zł/kg i być o 8–10% wyższe aniżeli w sezonie 2011/2012. Nieco większy będzie
wzrost cen w obrocie hurtowym, a ich średni poziom może wynieść ok. 0,48 zł/kg
i być o ok. 17% wyższy niż w poprzednim sezonie.
Odnosząc się do sytuacji na rynku cebuli, według informacji IERiGŻ, średnie ceny
cebuli w lipcu i sierpniu br. były niższe od cen w miesiącach letnich 2011 r., odpowiednio o 4,5% i blisko 20%. We wrześniu były wyższe o ok. 31% od cen we wrześniu
2011 r. W końcu października br. były o blisko 22% wyższe niż w ostatnim tygodniu
października 2011 r. Spółdzielnie ogrodnicze, zgodnie z informacją IERiGŻ, za kilogram cebuli płaciły w ostatnim okresie ok. 0,61–0,67 zł. Nieco wyższy poziom cen
(0,69–0,72 zł/kg) oferowały zakłady przetwórcze i chłodnie za cebulę obieraną do przetwórstwa.
Należy zauważyć, że problemy producentów rolnych wynikają głównie z ich słabej
pozycji rynkowej oraz ogólnej sytuacji podażowo-popytowej jaka występuje w danym
sezonie na rynku. Producentom, dostawcom niedużych partii towaru, trudno jest zachęcić odbiorców, najczęściej reprezentujących relatywnie duży popyt, do zawierania
umów kontraktacyjnych uwzględniających m.in. konkretne lub orientacyjne ceny dostarczanych przez nich produktów. Indywidualni producenci warzyw rzadko także
mają możliwość prowadzenia skutecznych negocjacji cen przed sprzedażą. W konsekwencji mamy do czynienia z dużą niestabilnością cen na rynku.
Jednocześnie informuję Pana Marszałka, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podejmuje działania mające na celu zapewnienie jak najbardziej korzystnych, przejrzystych i prostych w zastosowaniu krajowych przepisów dot. zachęcania producentów ziemniaków do zakładania grup i organizacji producentów rolnych. Rolnicy 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.).
Głównym celem grup lub organizacji producentów jest umacnianie pozycji rynkowej. Podmioty te mogą efektywnie planować produkcję, tak aby dostosować ją do
zapotrzebowania i wymagań rynku, Ponadto, koncentrując podaż stają się odpowiednio dużymi partnerami dla np. zakładów przetwórczych reprezentujących duży popyt.
W takich relacjach grupy i organizacje mają realny wpływ na poziom cen, które uzyskują za dostarczane do odbiorców produkty.
Grupy i organizacje producentów owoców i warzyw korzystają z atrakcyjnych form
wsparcia z budżetu UE, jak i budżetu krajowego. Przepisy regulujące wspólną organizację rynków owoców i warzyw zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007
z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych
oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji
nr 543/2011 z dnia 7.06.2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz
sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE z 15.6.2011 L 157, str. 1) oraz
w odpowiednich wdrażających przedmiotowe uregulowania przepisach krajowych.
W ramach PROW 2007–2013, grupy producentów mogą być również beneficjentami takich działań jak: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, działania informacyjne i promocyjne oraz zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leśnej.
Odpowiadając na pytanie dot. zwiększenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego
od zakupionego paliwa rolniczego uprzejmie informuję Pana Marszałka, że zgodnie
z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52,
poz. 379, z późn. zm.), Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie,
w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju
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napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.
Uwzględniając kwotę dotacji określoną w projekcie ustawy budżetowej na rok
2013 w wysokości 720 mln zł, stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego oraz
powierzchnię użytków rolnych przewidywanych do objęcia zwrotem podatku akcyzowego w roku 2013, w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r., została zaproponowana stawka zwrotu
podatku akcyzowego w wysokości 0,97 zł na 1 litr oleju, tj. 83,42 zł/ha.
Ostateczna kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie zależna od decyzji Rady
Ministrów.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Na stronie Ministerstwa Środowiska został zamieszczony projekt założeń do nowej ustawy – Prawo wodne, zakładający rewolucyjne zmiany
w sposobie zarządzania gospodarką wodną. Oprócz tych zmian jest tam
również zaproponowana likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej i przejęcie
kompetencji ministra właściwego do spraw transportu w zakresie żeglugi
śródlądowej.
Pragnę zwrócić uwagę na to, że kompetencje te są bardzo rozległe i dotyczą między innymi zagadnień bezpieczeństwa na drogach wodnych, wdrożenia i realizacji tak zwanej dyrektywy technicznej, wprowadzenia systemu
informacji rzecznej – RIS, nadzoru nad Funduszem Żeglugi Śródlądowej oraz
prowadzenia polityki transportowej w zakresie żeglugi śródlądowej. Zadania te są ze sobą ściśle powiązane, a administracja żeglugi śródlądowej jest
często narzędziem realizacji tych kompetencji. Do tego należy zauważyć, że
urzędy żeglugi śródlądowej często bardzo ściśle współpracują z urzędami
morskimi w zakresie bezpieczeństwa żeglugi. Ponadto w Komisji Europejskiej i w ONZ za żeglugę śródlądową odpowiadają jednostki administracyjne
właściwe do spraw transportu.
Z tego względu oddanie zadań dotyczących transportu wodnego śródlądowego ministrowi środowiska można uznać za kuriozum na skalę europejską i może to budzić zrozumiały sprzeciw. Zagadnienia te nie zostały
w szczegółowy sposób uregulowane we wspomnianym projekcie założeń.
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jaki zakres ma mieć planowane przejęcie przez ministra środowiska
kompetencji ministra właściwego do spraw transportu, jeśli chodzi o żeglugę
śródlądową?
2. Czy o planach tych poinformowany został minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej? Jeśli tak, to czy wyraził zgodę na uszczuplenie
swych kompetencji i w jakiej formie?
3. Czy zmiany dotyczące reformy gospodarki wodnej konsultowane były
z administracją niższego szczebla, czyli z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, urzędami żeglugi
śródlądowej oraz podmiotami takimi jak rada gospodarki wodnej i Związek
Zawodowy pracowników Gospodarki Wodnej? Jaka była opinia tych podmiotów w sprawie zmian zarządzania gospodarką wodną i żeglugą śródlądową?
4. Czy podczas przygotowania reformy gospodarki wodnej korzystał
Pan ze zleconych i przyjętych przez administrację rządową, wykonanych za
publiczne pieniądze, rzetelnych opracowań, takich jak „Strategia gospodarowania wodami”, „Polityka wodna państwa”, „Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce”?
5. Jaka jest Pana opinia w sprawie postulatu zawartego w przywołanych ekspertyzach, a dotyczącego wyjęcia kompetencji ministra środowiska
w zakresie gospodarki wodnej i utworzenia odrębnego resortu bądź przekazania nadzoru nad Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej prezesowi
Rady Ministrów?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej
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Odpowied
Warszawa, 21 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja, przekazane przez panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem
z dnia 11 października 2012 r., znak: BPS-043-692/12, w sprawie zakresu regulacji
projektu założeń projektu ustawy – Prawo wodne w aspekcie proponowanych rozwiązań dotyczących żeglugi śródlądowej, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski

Stanowisko w sprawie oświadczenia senatora Grzegorza Czeleja
dotyczącego zakresu przedmiotowego projektu założeń – projektu ustawy
– Prawo wodne
Analiza stanu prawnego w zakresie struktury organów administracji rządowej
wykonujących zadania związane z gospodarką wodną uzasadnia przyjęcie założenia
zniesienia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej jako organów administracji rządowej niezespolonej – terenowych organów administracji żeglugi śródlądowej oraz likwidacji urzędów żeglugi śródlądowej jako urzędów administracji rządowej niezespolonej
zapewniających obsługę dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. Ustawowe zadania
dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej zostaną przypisane dyrektorom urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych. Wprowadzenie takiego rozwiązanie będzie wymagało oczywiście dokonania daleko idących zmian w przepisach ustawy o żegludze
śródlądowej, w szczególności w zakresie podziału kompetencji między ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
Przewiduje się, że minister właściwy do spraw transportu utrzyma swoje dotychczasowe kompetencje w zakresie polityki transportowej, Funduszu Żeglugi Śródlądowej
i Funduszu Rezerwowego, oraz regulacji prawnomiędzynarodowych dotyczących
przewozu pasażerów i towarów po śródlądowych drogach wodnych. Natomiast minister właściwy da spraw gospodarki wodnej oraz nadzorowani przez tego ministra
dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych będą realizować pozostałe
zadania określone w ustawie o żegludze śródlądowej. Zadania te będą obejmować
w szczególności problematykę warunków uprawiania żeglugi, prowadzenia rejestrów,
bezpieczeństwa żeglugi, śródlądowych dróg wodnych oraz pilotażu. Minister właściwy
do spraw transportu będzie miał ponadto istotny wpływ na obsadę stanowiska zastępcy dyrektora urzędu gospodarki wodnej regionu wodnego nadzorującego pion żeglugi
śródlądowej, gdyż zostanie mu przydana kompetencja do uzgadniania kandydatury
na to stanowisko.
Uzasadnieniem dla tej propozycji jest przede wszystkim koncepcja umiejscowienia
kluczowych zadań związanych z gospodarką wodną w jednym wyspecjalizowanym
organie administracji rządowej. Dyrektor urzędu gospodarki wodnej regionu wodnego będzie bowiem realizował zadania dotychczasowego dyrektora regionalnego zarzą-
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du gospodarki wodnej, z wyłączeniem kompetencji obejmujących utrzymywanie wód
oraz prowadzenie inwestycji w gospodarce wodnej. Przydanie temu organowi administracji rządowej niezespolonej dodatkowych zadań realizowanych aktualnie przez
dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej pozwoli na utworzenie organu o pełnym katalogu kompetencji, obejmującym wszystkie kluczowe dla gospodarki wodnej aspekty. Jednolite zarządzanie obszarem gospodarki wodnej z pewnością przyczyni się do
lepszej koordynacji zadań podejmowanych w obszarze gospodarki wodnej w ścisłym
ujęciu jak i w obszarze żeglugi śródlądowej. Należy bowiem podkreślić, że aktualnie
dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej realizują już zadania w zakresie
śródlądowych dróg wodnych. W pierwszej kolejności należy wskazać na prowadzenie
przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej inwestycji na śródlądowych drogach wodnych. Jako przykład należy podać jedną z największych inwestycji
w gospodarce wodnej realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, jaką jest modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, realizowana
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jest to zadanie o zasadniczym znaczeniu dla infrastruktury dróg wodnych oraz dla żeglugi śródlądowej.
Ponadto w ramach osi 7.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, regionalne zarządy gospodarki wodnej realizują projekty mające na celu lepsze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Należy bowiem mieć na względzie, że
zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy o żegludze śródlądowej, utrzymanie śródlądowych dróg
wodnych w stanie zapewniającym bezpieczną żeglugę należy do jednostek organizacyjnych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, które ta ustawa określa
jako „administrację drogi wodnej”. Istotne znaczenie ma także aspekt ograniczenia
liczby urzędów, co w szczególności przełoży się na zdecydowanie bardziej racjonalną
gospodarkę środkami publicznymi z budżetu państwa. Pragnę podkreślić, że w miejsce 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz 8 urzędów żeglugi śródlądowej
powstanie 6 nowych urzędów o pełnym katalogu kompetencji. Pozwoli to na zmniejszenie poziomu zaangażowania środków publicznych z budżetu państwa przeznaczanych aktualnie na działalność 15 urzędów.
Uprzejmie informuję, że projekt założeń projektu ustawy – Prawo wodne, jest znany Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a kwestia likwidacji
urzędów żeglugi śródlądowej i utworzenia pionu żeglugi śródlądowej w nowych urzędach gospodarki wodnej, nie stanowi rozbieżności.
Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy
– Prawo wodne został poddany szerokim konsultacjom społecznym, w tym z organami administracji rządowej niezespolonej i organizacjami związkowymi. Znamienne
jest, że dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej nie zajęli w tym zakresie jednolitego stanowiska. W szczególności Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
uznał propozycję konsolidacji spraw w obszarze gospodarki wodnej za nowatorską
i zaakcentował mocne powiązania między żeglugą śródlądową, a gospodarką wodną. Organizacje związkowe nie przedstawiły pozytywnej opinii co do projektu założeń,
niemniej skupiały się głównie na problematyce pracowniczej. Dlatego też, propozycje
regulacji przejściowych dotyczące spraw pracowniczych zostały zmodyfikowane, oraz
uzupełnione o regulacje wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy
w Jednostkach Gospodarki Wodnej państwowej sfery budżetowej, obowiązującym od
dnia 4 kwietnia 2008 r., z którego wynikają szczególne rozwiązania dotyczące stosunku pracy pracowników objętych tym Układem.
W trakcie opracowywania tez do projektu założeń projektu ustawy – Prawo wodne były brane pod uwagę dostępne opracowania o charakterze strategicznym, jednakże genezy projektu założeń należy doszukiwać się przede wszystkim w Krajowym
Programie Reform Europa 2020, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia
2011 r.
Odnosząc się do postulatu ustanowienia odrębnego ministra odpowiedzialnego
wyłącznie za gospodarkę wodną, pozwalam sobie uprzejmie zauważyć, że ten postulat
nie był brany pod uwagę. Jednym z celów reformy gospodarki wodnej jest bowiem
ograniczenie administracji w tym obszarze, co oznacza, że utworzenie nowego resortu byłoby w swej istocie niezgodne z duchem tej reformy. Nie był także brany pod
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uwagę postulat powierzenia nadzoru nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej Prezesowi Rady Ministrów, gdyż pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów pozostają wyłącznie centralne organy administracji rządowej działające wyłącznie w obszarach szczególnych, nieobjętych zakresem działów administracji rządowej. Zgodnie
z art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, Prezes Rady Ministrów nadzoruje
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, oraz Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Natomiast w świetle art. 34 tej ustawy, centralne organy administracji rządowej funkcjonujące w ramach poszczególnych
działów administracji rządowej są nadzorowane przez ministrów kierujących tymi
działami.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Żegluga śródlądowa jest niewątpliwie najbardziej zaniedbaną i niedocenianą gałęzią transportu w Polsce. W ciągu ostatnich lat przewozy transportem wodnym śródlądowym sięgają przysłowiowego dna i oscylują w okolicy
błędu statystycznego – stanowią około 0,3% przewozów. Podobna sytuacja
występuje w administracji żeglugi śródlądowej, która nie tak dawno obchodziła okrągłą rocznicę pięćdziesięciu lat istnienia. Pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej, pełniący nierzadko odpowiedzialne funkcje kontrolne, co
przynosi realne dochody dla budżetu państwa, od lat dostają głodowe pensje. Dla przykładu podam, że pensja ta w dużej aglomeracji miejskiej wynosi
brutto, wraz z dodatkiem za wysługę lat, 2 tysiące 300 zł, a w przypadku
dyrektora urzędu – 4 tysiące zł brutto z dodatkiem za wysługę lat. Prowadzi
to do poważnych zagrożeń korupcją oraz powoduje, że w urzędach pracują
głównie emeryci z Policji Wodnej.
Jesienią ubiegłego roku w Pana resorcie doszło do poważnej reorganizacji. W konsekwencji dział związany z gospodarką wodną został zredukowany z dwóch do jednego departamentu. Przy okazji usunięto również z nazwy
wyrazy „żegluga śródlądowa”, co niewątpliwie może świadczyć o spadku
rangi tej gałęzi transportu w polityce ministerstwa.
Jednocześnie Ministerstwo Środowiska w pierwszej połowie tego roku
ogłosiło do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt założeń do
nowej ustawy – Prawo wodne. Projekt ten oprócz rewolucyjnych zmian w gospodarce wodnej zakłada także likwidację urzędów żeglugi śródlądowej.
Z licznych wypowiedzi ministra Stanisława Gawłowskiego jasno wynika, że
resort środowiska zamierza wraz z administracją wodną śródlądową przejąć wszystkie kompetencje ministra właściwego do spraw transportu w zakresie żeglugi śródlądowej.
Pragnę zwrócić uwagę, że kompetencje te są bardzo rozległe i dotyczą
między innymi zagadnień bezpieczeństwa na drogach wodnych, wdrożenia
i realizacji tak zwanej dyrektywy technicznej, wprowadzenia systemu informacji rzecznej – RIS, nadzoru nad Funduszem Żeglugi Śródlądowej oraz prowadzenia polityki transportowej w zakresie żeglugi śródlądowej. Zadania te
są ze sobą ściśle powiązane, a administracja żeglugi śródlądowej jest często
narzędziem realizacji tych kompetencji. Do tego należy dodaćć, że urzędy
żeglugi śródlądowej często bardzo ściśle współpracują z urzędami morskimi
w zakresie bezpieczeństwa żeglugi.
W Komisji Europejskiej i w ONZ za żeglugę śródlądową odpowiadają jednostki administracyjne właściwe do spraw transportu. Z tego względu przekazanie zadań dotyczących transportu wodnego śródlądowego ministrowi
środowiska można uznać za kuriozum na skalę europejską, co może budzić
zrozumiały sprzeciw.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy w Pana resorcie w ciągu ostatnich lat przygotowano propozycję
reformy administracji żeglugi śródlądowej prowadzącej do usprawnienia jej
działalności, ujednolicenia interpretacji prawa oraz zwiększenia uposażenia
pracowników? Dla przypomnienia dodam, że w 2007 r. ministerstwo transportu przygotowało propozycję takiej reformy zakładającej między innymi
utworzenie Centralnego Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Reforma ta została zarzucona po zmianie koalicji rządzącej.
2. Czy reforma gospodarki wodnej przygotowana przez Ministerstwo
Środowiska, zakładająca przejęcie zadań w zakresie żeglugi śródlądowej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, była uzgadniania
z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a Pan Minister był poinformowany o tych planach?
3. Czy Pan Minister godzi się na oddanie swoich kompetencji w zakresie
żeglugi śródlądowej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej?
Jeżeli tak, to w jakim zakresie?
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4. Jaka jest opinia w sprawie likwidacji administracji żeglugi śródlądowej dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz dyrektorów urzędów
morskich?
5. Jaka jest opinia ministerstwa w sprawie dotychczasowego wykonywania obowiązków przez ministra środowiska w zakresie utrzymania i modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej


Odpowied
Warszawa, 23 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Czeleja podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r. do Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowym oświadczeniu.
Odpowiedź na pytanie 1.
Uprzejmie informuję, że w ubiegłych latach resort transportu nie przygotowywał
reformy administracji żeglugi śródlądowej. W ocenie resortu administracja funkcjonowała sprawnie utrzymując dobrą współpracę z Ministerstwem Środowiska oraz
z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.
Odpowiedź na pytanie 2.
Reforma gospodarki wodnej przygotowywana przez Ministerstwo Środowiska była
uzgadniana z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a Pan
Minister był informowany o jej założeniach.
Odpowiedź na pytanie 3.
Reforma zakłada włączenie urzędów żeglugi śródlądowej do struktury nowo tworzonych urzędów gospodarki wodnej, będących pod nadzorem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, jakim w chwili obecnej jest Minister Środowiska.
Jednocześnie należy podkreślić, że kompetencje w zakresie tworzenia polityki transportowej jak również przepisów dotyczących: kwalifikacji zawodowych, wymagań technicznych, przepisów żeglugowych dot. ruchu i postoju statków oraz przewozu materiałów niebezpiecznych pozostaną w kompetencjach resortu transportu. Jednocześnie
informuję, że w Komisji Europejskiej sprawy żeglugi śródlądowej prowadzi dyrektoriat
transportowy DG MOVE, a w Organizacji Narodów Zjednoczonych wszystkie sprawy z zakresu transportu śródlądowego w Europie prowadzi Europejski Transportowy
Komitet Gospodarczy EKG ONZ.
Odpowiedź na pytanie 4.
Należy podkreślić, że reforma nie zakłada likwidacji administracji żeglugi śródlądowej, redukcji zatrudnienia w tej administracji ani zmiany zadań nałożonych ustawą
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o żegludze śródlądowej. Projekt zakłada jedynie zmianę struktury organizacyjnej oraz
włączenie administracji żeglugi śródlądowej do systemu zarządzania całą gospodarką
wodną, co ma na celu usprawnienie jej funkcjonowania. Zgodnie z założeniami do
projektu ustawy, zadania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej zostaną przypisane dyrektorom urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych.
Odpowiedź na pytanie 5.
Uprzejmie wyjaśniam, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej współpracuje z Ministerstwem Środowiska oraz z Krajowym Zarządem
Gospodarki Wodnej w zakresie modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce.
W ramach obecnej perspektywy finansowej w części Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w gestii MTBiGM realizowane są projekty inwestycyjne
na Odrzańskiej Drodze Wodnej, przygotowane przez resort środowiska o wartości ogółem 406 mln zł i szacunkowej kwocie dofinansowania z UE 343 mln zł. Beneficjentem
Programu są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i w Gliwicach.
Dodatkowo Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ściśle współpracował z resortem
transportu przy założeniach ekspertyzy dotyczącej żeglugi śródlądowej, sporządzonej przez firmę ECORYS, pod nazwą „Program Rozwoju Infrastruktury Transportu
Wodnego Śródlądowego w Polsce”. W oparciu o przedmiotową ekspertyzę trwają prace
we współpracy z Ministerstwem Środowiska nad programem wieloletnim rewitalizacji
śródlądowych dróg wodnych w Polsce.
W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że współpraca MTBiGM
z Ministerstwem Środowiska oraz z jego jednostkami podległymi przebiega dobrze.
Dla uzyskania właściwych efektów oprócz zaangażowania Ministerstwa Środowiska
oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej potrzeba również
współpracy wielu resortów, w tym: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Anna Wypych-Namiotko
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Oświadczenie senator Doroty Czudowskiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu pacjentów chorujących na łuszczycowe zapalenie stawów
zwracam się z gorącą prośbą o zabezpieczenie w ustawie budżetowej na
2013 r. środków finansowych na leczenie biologiczne w ramach programu
terapeutycznego inihibitorami TNF.
W tej sprawie zwrócili się do mnie pisemnie, a także osobiście przedstawiciele Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Łuszczycę
oraz lekarze specjaliści zajmujący się tym problemem. Skarżą się oni, że
województwo dolnośląskie otrzymało znacznie mniejsze środki niż inne województwa na programy terapeutyczne dotyczące łuszczycowego zapalenia
stawów i wielu pacjentów zakwalifikowanych do programu nie otrzymuje
leczenia. Łuszczycowe zapalenie stawów to, jak nam lekarzom wiadomo,
choroba o wyjątkowo agresywnym przebiegu, wyniszczająca chorych, powodująca znaczny stopień ograniczenia sprawności fizycznej. W Polsce aktualnie dotyczy ona około tysiąca pięciuset osób.
Bardzo proszę Pana Ministra o pomoc pacjentom i ich lekarzom.
Dorota Czudowska


Odpowied
Warszawa, 2012.11.08
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie pani senator Doroty Czudowskiej w sprawie zabezpieczenia w ustawie budżetowej na 2013 r. środków finansowych na leczenie biologiczne w ramach programu lekowego „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów
o przebiegu agresywnym” uprzejmie informuję co następuje.
Unormowania prawne regulujące dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także zasady i tryb finansowania tych świadczeń,
zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027,
ze zm.) zwanej dalej ustawą o świadczeniach, oraz aktach wykonawczych do tej ustawy i zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczących postępowań
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych
rodzajach i zakresach.
Art. 119 ww. ustawy stanowi, że Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii
Prezesa Funduszu, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i kryteria podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Funduszu z przeznaczeniem
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Art. 124 ustawy
o świadczeniach reguluje dokonywanie zmian w planie finansowym Funduszu. Na
mocy art. 124 ust. 5 ww. ustawy, Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu jako
dysponent środków finansowych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej
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w wysokości określonej w planie finansowym oddziału wojewódzkiego Funduszu,
może uwzględniając sytuację epidemiologiczną w regionie, dokonać przesunięcia
środków w ramach ustalonego dla danego oddziału wojewódzkiego Funduszu planu
finansowego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że ustawa budżetowa jest planem finansowym
państwa w formie zestawienia prognoz na następny rok budżetowy o dochodach i wydatkach rządowych, który to plan w swoim zakresie nie dotyczy podziału środków
finansowych wydatkowanych na poszczególne terapie lekowe, w tym także programu
lekowego „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
W imieniu rodziców, którzy we wrześniu składali w moim biurze wiele
zapytań i próśb o zajęcie się kwestią wysokich cen podręczników szkolnych,
chciałbym zwrócić uwagę Pani Minister na ten pogłębiający się problem.
W dobie kryzysu poziom życia wielu rodzin w Polsce niestety się obniżył. Kształcenie dzieci i młodzieży jest sprawą nas wszystkich. To dzięki
wysokiemu poziomowi edukacji nasz kraj będzie się rozwijał w przyszłości. Inwestycja w kształcenie dzieci, młodzieży i młodych ludzi to inwestycja w kapitał narodowy. Niestety wielu rodziców, szczególnie w rodzinach
wielodzietnych, ma problem z zakupieniem podręczników, ponieważ są one
zbyt drogie. Programy nauczania zmieniane są tak często, że podręczniki
zeszłoroczne nie nadają się dla młodszego rodzeństwa. Ciągle zmieniane
podręczniki i ćwiczenia muszą więc być nowe.
O ile częste zmiany zrozumiałe były w czasie wprowadzania reformy
(wprowadzanie gimnazjum, skrócenie nauki w liceum), o tyle obecnie, kiedy
system funkcjonuje od kilku lat, zmiany w treści programowej podręczników
nie muszą być tak częste. Posiadanie podręczników i ćwiczeń jest obowiązkowe – jak sugerują rodzice, należałoby zrównać dostęp do nich wszystkim,
szczególnie dzieciom z biedniejszych rodzin.
Inną zasadniczą kwestią jest liczba i waga podręczników, ćwiczeń i zeszytów, które dzieci noszą codziennie do szkoły. Jak wiemy, ma to negatywny wpływ na ich zdrowie. Planowane jest wprowadzenie e-podręcznika
oraz przekazanie dla każdego ucznia laptopa czy tabletu. Jest to jednak bardzo kosztowne rozwiązanie. Dużo tańsze i prostsze wydaje się rozwiązanie
funkcjonujące w Niemczech od lat. Tam dzieci wypożyczają podręczniki ze
szkoły i oddają je na koniec roku szkolnego, po to aby kolejne roczniki mogły
z nich korzystać. Zamiast ćwiczeń wprowadzone są tak zwane zeszyty pracy, czyli kolorowe teczki, do których wpina się kartki z zadaniami. Wszystkie
książki zostają w szkole, a dziecko zabiera do domu jedynie kartki pracy
z zadaniami, które musi odrobić w domu. Dzięki temu znacznie ogranicza się
koszty rodziców, którzy, jak deklarują w pismach kierowanych do mojego
biura, chętnie zapłaciliby składkę na szafki dla uczniów i papier do zeszytu
pracy. Dodatkowo w tym przypadku dzieci nie muszą dźwigać zbyt ciężkich
plecaków, co przełoży się na ich zdrowie w przyszłości.
W imieniu rodziców i swoim proszę więc Panią Minister o odpowiedź na
pytanie: czy rozpatrywana była możliwość wprowadzenia proponowanych
tutaj zmian?
Z poważaniem
Ryszard Górecki
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Odpowiedź
Warszawa, 2012.10.25
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Józefa
Góreckiego (BPS-043-18-696/12), podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r. uprzejmie informuję.
Podstawa programowa określona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół jest pierwszą znaczącą
zmianą podstawy programowej od 2002 r. (wyjątek stanowi podstawa programowa
dla przedmiotu matematyka, która została istotnie zmodyfikowana rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).
Ostatnia zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.) dotyczy wyłącznie przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo, który będzie realizowany w liceach
i technikach od roku szkolnego 2012/2013 i nie skutkuje koniecznością zmiany podręczników.
W dniu 18 lipca 2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników, które wprowadza ograniczenie możliwości składania
wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości (nie wcześniej niż po upływie
3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego).
Ograniczenie częstotliwości zmiany wydań podręcznika ułatwi nauczycielom i rodzicom wykorzystanie i zakup podręczników używanych.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego a zatem
decyzja, czy i z jakich podręczników korzystać na zajęciach, należy do nauczyciela,
i nie ma formalnych przeszkód, aby nauczyciele wybierali w kolejnych latach te same
podręczniki.
Wymiana podręczników w związku z nową podstawą programową odbywa się sukcesywnie. W roku szkolnym 2012/2013 konieczność wymiany podręczników dotyczy
tylko uczniów klasy IV szkoły podstawowej i uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie pozostałych klas wszystkich typów szkół mogą korzystać z używanych podręczników.
Ponadto, jeżeli nauczyciel oceni, że poprzednia wersja podręcznika nie różni się
istotnie od tej wpisanej na listę podręczników zgodnych z nową podstawą programową i uczniowie bez przeszkód mogliby z niej korzystać, może poinformować uczniów
o możliwości korzystania również z tej wersji.
W roku szkolnym 2011/2012 Minister Edukacji Narodowej zlecił kuratoriom
oświaty kontrolę w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach
m.in. w zakresie wyboru podręczników szkolnych. W ramach tej kontroli sprawdzano m.in. czy dyrektorzy podejmują działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, do których są zobowiązani na podstawie
art. 22b ustawy o systemie oświaty.
Kontrolą zostało objęte 10% publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów (1 474 szkoły podstawowe i 923 gimnazja). Z zebranych danych wynika, że
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w 1458 szkołach podstawowych dyrektor podjął działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, tylko w 16 kontrolowanych
szkołach dyrektorzy nie podejmowali takich działań. Podobnie w gimnazjach, tzn.
w 909 szkołach tego typu organizowano obrót używanymi podręcznikami, a tylko
w 14 kontrolowanych szkołach dyrektorzy nie podejmowali takich działań.
Oznacza to, że 98,75% szkół podstawowych i gimnazjów objętych kontrolą organizowało obrót używanymi podręcznikami. Najczęstsze formy tego typu działań to: kiermasz szkolny oraz indywidualna wymiana podręczników między uczniami, a także
koordynowanie i organizacja wymiany podręczników przez wychowawców poszczególnych klas. Ponadto dyrektorzy umożliwiają przekazywanie używanych podręczników
do biblioteki szkolnej i wypożyczanie ich uczniom.
Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) przy ustalaniu tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektorzy szkół mają obowiązek
uwzględniać m.in.: równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Rozwiązanie to ma zapewnić uczniom higienę pracy umysłowej, ale również
odciążyć tornistry od zbyt dużej liczby podręczników potrzebnych w danym dniu.
Przestrzeganie tych zasad przez dyrektorów szkół, odpowiedzialnych za opracowanie
tygodniowych planów zajęć, jest egzekwowane zarówno przez pracowników SANEPID
kontrolujących szkoły, jak i wizytatorów pełniących nadzór pedagogiczny nad szkołami w imieniu kuratora oświaty.
Ważną kwestię stanowi zawartość tornistra najmłodszych uczniów realizujących
obowiązek szkolny w edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie na tym etapie edukacji
wszystkie zajęcia odbywają w jednej sali lekcyjnej pod opieką jednego nauczyciela.
Umożliwienie dzieciom pozostawiania części przyborów szkolnych i podręczników jest
kwestią udostępnienia szafek, będących na wyposażeniu pomieszczenia szkolnego.
Bezpośredni wpływ na właściwą organizację pracy dzieci oraz wykorzystanie sprzętów
będących na wyposażeniu klasy ma nauczyciel, dyrektor szkoły, jak również rodzice
uczniów.
Stosownie do §4a ww. rozporządzenia w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.
W ramach tzw. monitorowania wdrażania podstawy programowej dyrektorzy szkół
są pytani o wywiązywanie się z realizacji tego obowiązku. Z badania wynika, że prawie
wszystkie szkoły podstawowe zapewniają swoim uczniom możliwość pozostawienia
w szkole przynajmniej części podręczników. Około 40% szkół posiadało dla każdego
ucznia indywidualne miejsce, w którym można pozostawić komplet podręczników.
Uczniowie większości klas mieli natomiast odpowiednie miejsce dla pozostawienia
w szkole części podręczników.
Ponadto, w związku z pojawiającymi się problemami i pytaniami związanymi
z obciążeniem tornistrów i plecaków szkolnych, do Kuratorów Oświaty skierowane zostało pismo z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych Kuratoriów
Oświaty zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących właściwego wyboru
tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazań jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie.
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego zostały zamieszczone na stronach
internetowych Kuratoriów Oświaty. W piśmie poproszono także o zwrócenie uwagi
dyrektorów szkół na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące tornistrów
szkolnych, opracowane na podstawie wyników międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży.
Jednym ze sposobów rozwiązywania problemu ciężkich plecaków jest również
zmniejszenie objętości podręczników poprzez ich podział na części. Wydawnictwa publikują w ten sposób zwłaszcza podręczniki dla uczniów klas młodszych.
Należy także zauważyć, że począwszy od 2009 r. podręczniki dopuszczane do użytku szkolnego mogą mieć formę elektroniczną, co też może przyczynić się do odciążenia
tornistrów uczniów. W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
uwzględniających nową podstawę programową znajduje się obecnie:
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– 11 podręczników w formie e-booka i 7 podręczników multimedialnych dla I etapu edukacyjnego;
– 34 podręczniki w formie e-booka i 6 podręczników multimedialnych dla II etapu
edukacyjnego;
– 6 podręczników w formie e-booka i 3 podręczniki multimedialne dla III etapu
edukacyjnego;
– 35 podręczników w formie e-booka i 4 podręczniki multimedialne dla IV etapu
edukacyjnego.
Nauczyciele mają zatem już obecnie do wyboru 86 podręczników w formie e-booka
i 20 podręczników multimedialnych.
W bieżącym roku, w związku z Rządowym programem rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”, rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowego projektu
systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
który zakłada opracowanie interaktywnych i multimedialnych e-podręczników przeznaczonych do nauczania wybranych przedmiotów na poszczególnych etapach edukacyjnych.
Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie elektronicznych podręczników (e-podręczniki) do kształcenia ogólnego do nauczania edukacji wczesnoszkolnej,
języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, zajęć komputerowych, informatyki,
edukacji dla bezpieczeństwa.
Podręczniki będą zamieszczone na publicznym, otwartym portalu edukacyjnym,
umożliwiającym każdemu swobodny i darmowy dostęp do nich w dowolnym miejscu
i czasie. Przewiduje się, że e-podręczniki powstałe w ramach projektu będą działać
w różnych środowiskach programowych i platformach sprzętowych (komputery, tablety, czytniki e-książek).
Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przygotowania e-podręczników zakłada się,
że pierwsze podręczniki zostaną udostępnione w roku szkolnym 2014/2015.
Z poważaniem
w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Mirosław Sielatycki
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku z odmową przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe transportu
rannego w wypadku chłopca ze szpitala w Gostyniu do placówki w Poznaniu
z powodu braku lądowiska przyszpitalnego oraz mając na uwadze fakt podjęcia czynności wyjaśniających w tej sprawie przez prokuraturę, zwracam
się do Pana Premiera o przesłanie informacji:
— jak wiele szpitali w kraju posiada lądowiska przyszpitalne czynne
dwadzieścia cztery godziny na dobę,
— na jakim etapie jest pozyskiwanie środków UE na budowę takich lądowisk przyszpitalnych,
— jaka liczba szpitali posiada wyznaczone inne miejsca ewentualnego
lądowania LPR,
— jakie są procedury wykorzystania i niesienia pomocy przez LPR na
terenie kraju oraz
— jak wygląda zabezpieczenie lotnicze LPR dla poszczególnych województw.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.11.13
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego, na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 4 października 2012 roku, przesłane przy
piśmie Wicemarszałka Senatu, Pani Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 11 października
2012 r., znak: BPS-043-18-697/12, w sprawie zdarzenia w Gostyniu, uprzejmie informuję, co następuje.
Odnosząc się do pierwszego pytania Pana Senatora wyjaśniam, iż w chwili obecnej
96 szpitali na terenie Polski posiada w swojej bliskości miejsce do lądowania śmigłowców ratunkowych, które może być wykorzystywane całą dobę.
W odpowiedzi na drugie pytanie Pana Senatora należy wskazać, że w ramach poprawy infrastruktury naziemnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Minister Zdrowia
wspiera realizację inwestycji polegających na budowie i remoncie lądowisk dla śmigłowców służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Projekty te
realizowane są w ramach Działania 12.1. POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko). W wyniku realizacji projektów, szacuje się, iż wybudowanych lub wyremontowanych zostanie około 65 lądowisk dla śmigłowców ratunkowych przystosowanych do lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych, a także w nocy.
Odnośnie do trzeciego pytania Pana Senatora uprzejmie informuję, iż w Instrukcji
Operacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe znajduje się 211 lądowisk przyszpitalnych, w tym 96 całodobowych, a 115
przeznaczonych jedynie do lądowań w ciągu dnia. Z końcem roku 2013 mija przewi-
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dziany w przepisach okres przejściowy na dostosowanie się szpitalnych oddziałów
ratunkowych oraz centrów urazowych do wymogu dysponowania lądowiskiem lub
lotniskiem przyszpitalnym.
Odpowiadając na kolejne pytanie Pana Senatora wyjaśniam uprzejmie, iż zgodnie
z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410)
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, obok naziemnych zespołów ratownictwa
medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, są elementem systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne (PRM). Do zadań zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w kraju należy w szczególności:
∙ ratownictwo medyczne – medyczne czynności ratunkowe (loty do wypadków
i nagłych zachorowań i udzielanie pomocy ich ofiarom);
∙ lotniczy transport sanitarny (transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej).
Uprawnienie do wezwania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego (śmigłowca) przysługuje Dyspozytorowi Krajowemu SP ZOZ LPR, lekarzom koordynatorom ratownictwa medycznego, dyspozytorom medycznym zespołów ratownictwa medycznego
oraz dyspozytorom innych podmiotów ratowniczych tj. Państwowej Straży Pożarnej,
GOPR-u, TOPR-u, WOPR-u poprzez dyspozytora medycznego pogotowia ratunkowego
lub bezpośrednio na podstawie podpisanych porozumień. Zadysponowanie lotniczego
zespołu ratownictwa medycznego (śmigłowca) powinno nastąpić w poniżej opisanych
sytuacjach związanych ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:
∙ gdy czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia/wezwania pacjenta
w stanie nagłym, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innego stosownego,
jest krótszy od czasu transportu innymi środkami lokomocji i może przynieść
korzyść w dalszym procesie leczenia,
∙ gdy występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie przez inne podmioty ratownictwa do poszkodowanego znajdującego się
w stanie nagłym (np.: topografia terenu),
∙ przy zdarzeniach masowych (nagłe zagrożenie, w wyniku którego zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków oraz zachodzi konieczność prowadzenia segregacji
rozumianej jako ustalanie priorytetów leczniczo-transportowych),
∙ w stanach nagłych, wymagających pilnej interwencji zespołu ratownictwa medycznego.
Uruchomienie zespołu HEMS (śmigłowca) do lotów w ramach medycznych czynności ratunkowych odbywa się na określonych zasadach. Przede wszystkim należy
dążyć do wzywania zespołów HEMS bezpośrednio na miejsce zdarzenia. Wezwanie
zespołu HEMS odbywa się telefonicznie lub drogą radiową. W przypadku braku kontaktu z właściwym terenowo zespołem HEMS, Dyspozytor uprawnionych służb ratowniczych kontaktuje się telefonicznie z Dyspozytorem Krajowym SP ZOZ LPR. Lotniczy
transport sanitarny wykonywany jest pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej przy
udziale śmigłowca i samolotu. Lotniczy transport sanitarny w trybie pilnym R, to lot
w celu udzielenia pomocy pacjentowi w stanie nagłym, wymagającemu intensywnego
nadzoru w czasie lotu, kiedy opóźnienie pomocy może stanowić zagrożenie dla życia
lub zdrowia. Z kolei lotniczy transport sanitarny w trybie planowym S, to zaplanowana usługa lotniczego transportu sanitarnego pacjentów wykonywana przez lotniczy
zespół transportu sanitarnego w przypadku, jeżeli odległość pomiędzy najbliższymi
w stosunku do miejsca aktualnego i docelowego pobytu pacjenta lotniskami zarejestrowanymi w „Zbiorze Informacji Lotniczych” („AIP”) przekracza 250 km (według
map drogowych) lub zgodnie z podpisanymi umowami. Lotniczy transport sanitarny pacjentów niebędących w stanie nagłym, w sytuacji, kiedy transport odbywa się
do ośrodka umożliwiającego dalsze leczenie i nie występują przeciwwskazania do
transportu lotniczego, wykonywany jest w trybie planowym S. W wyżej wymienionych okolicznościach transport zostanie zrealizowany wyłącznie w miarę możliwości
operacyjnych SP ZOZ LPR. W szczególnych przypadkach lotniczy transport sanitarny
w trybie S może być wykonany przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego za zgodą Dyrektora Zakładu. Należy dodać, że lotniczy transport sanitarny w zależności od

42

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

stanu pacjenta odbywa się w asyście lekarza lub innego personelu medycznego. O zleceniu na lotniczy transport sanitarny decyduje lekarz opiekujący się pacjentem.
Odnosząc się do ostatniego pytania Pana Senatora, przytaczam tabelę obrazującą
okresy dyżurowania śmigłowców w bazach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Polski, według stanu obecnego:
Lp.

baza SP ZOZ LPR

czas dyżurów

1

Białystok HEMS

od godziny 7.00 do godziny 20.00

2

Bydgoszcz HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

3

Gdańsk HEMS

od godziny 7.00 do godziny 23.00

4

Gliwice HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

5

Kielce HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

6

Koszalin HEMS

od 1 czerwca do 5 września 2012, od wschodu słońca
lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

7

Kraków HEMS

od godziny 7.00 do godziny 20.00

8

Lublin HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

9

Łódź HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

10

Olsztyn HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

11

Płock HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

12

Poznań HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

13

Sanok HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

14

Suwałki HEMS

od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00

15

Szczecin HEMS

od godziny 7.00 do godziny 20.00

16

Warszawa HEMS

24 godziny na dobę

17

Wrocław HEMS

od godziny 7.00 do godziny 23.00

18

Zielona Góra HEMS od wschodu słońca lub od godziny 7.00 do 30 minut
przed zachodem słońca lub do godziny 20.00
Uprzejmie informuję, iż medyczne czynności ratunkowe, wykonywane są przez:
∙ lotniczy zespół ratownictwa medycznego:
w dzień:
a) w promieniu 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 3 minut
(z wyjątkiem baz, w przypadku których, ze względu na lokalne ograniczenia,
została wydana decyzja Dyrektora o wydłużeniu gotowości),
b) w promieniu powyżej 60 km do 130 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością
do startu do 6 minut (z wyjątkiem baz, w przypadku których, ze względu na
lokalne ograniczenia, została wydana decyzja Dyrektora o wydłużeniu gotowości),
c) w promieniu powyżej 130 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu
do 20 minut.
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w nocy:
a) w promieniu 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do 15 minut,
b) w promieniu powyżej 60 km dla śmigłowca EC 135 z gotowością do startu do
30 minut.
W lotach HEMS do zdarzeń w górach lub we współpracy z górskimi służbami
ratowniczymi lub z wykorzystaniem technik wysokościowych, podane czasy
gotowości do startu mogą zostać wydłużone o czas niezbędny na specjalne
przygotowanie śmigłowca do misji, jednak nie więcej niż o 15 minut.
∙ lotniczy zespół transportu sanitarnego (samolot):
– w 60-minutowej gotowości do startu na wezwanie Dyspozytora Krajowego
SP ZOZ LPR.
Z kolei lotniczy transport sanitarny, wykonywany jest przez:
∙ lotniczy zespół ratownictwa medycznego (śmigłowiec):
w dzień:
– w trybie pilnym R, tzw. gotowość do startu do 30 min,
– w trybie planowym S, tzw. gotowość do startu do 30 min – za zgodą Dyrektora
Zakładu,
w nocy:
– w trybie pilnym R, tzw. gotowość do startu do 60 min,
– w trybie planowym S, tzw. gotowość do startu do 60 min – za zgodą Dyrektora
Zakładu,
∙ lotniczy zespół transportu sanitarnego (samolot):
– w trybie pilnym R, tzw. gotowość do startu do 60 min,
– w trybie planowym S.
Ponadto pragnę dodać, że obok siedemnastu baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego SP ZOZ LPR posiada również samolotowy zespół transportu medycznego,
który pełni dyżur przez całą dobę. Jego baza znajduje się w wojskowej części lotniska
Okęcie w Warszawie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Mając na uwadze czas, jaki upłynął od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, zwracam się do Pana Premiera o przesłanie następujących informacji.
Na jakim etapie jest sprawa dotycząca odszkodowań dla rodzin ofiar
i poszkodowanych w katastrofie?
Czy wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie i pomoc, o jakiej w mediach
zapewniał prezydent, premier, minister transportu i władze PKP?
Jak wiele wniosków o odszkodowanie, rentę inwalidzką, o pokrycie
kosztów leczenia i rehabilitacji, o pokrycie kosztów zakupu nowoczesnych
protez złożyły w sądach powszechnych osoby bezpośrednio poszkodowane
lub ich rodziny?
Na jakim etapie jest sprawa wsparcia dla mieszkańców wsi Chałupki,
którą zaoferowali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
w podzięce za okazaną przez nich pomoc pasażerom feralnych pociągów?
Chodzi o wybudowanie drogi asfaltowej do wsi Chałupki, wybudowanie zadaszonej altany dla wsi, zbudowanie placu zabaw, boiska oraz o renowację
sadzawki we wsi.
Jan Maria Jackowski
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Stanowisko
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora, Pana Jana Marię Jackowskiego, podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r., w sprawie
katastrofy pod Szczekocinami, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przy piśmie
z dnia 11 października 2012 r., Nr BPS/043-18-698/12, a przekazanym według właściwości do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, uprzejmie informuję, że ze względu na zakres poruszanych przez Pana Senatora tematów dotyczących działań podejmowanych także przez innych Członków Rady Ministrów, zachodzi
potrzeba ustalenia wspólnego stanowiska Ministrów.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu
udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe oświadczenie do dnia 30 listopada 2012 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu

Odpowied
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 21 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
ustosunkowując się do oświadczenia złożonego przez Senatora, Pana Jana Marię
Jackowskiego, podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r.,
w sprawie katastrofy pod Szczekocinami, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów
przy piśmie z dnia 11 października 2012 r., Nr BPS/043-18-698/12, a przekazanego według właściwości do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
uprzejmie informuję, co następuje.
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Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) do zbadania przyczyn i okoliczności powstania katastrof kolejowych właściwa jest niezależna, stała Państwowa Komisja Badania
Wypadków Kolejowych, działająca przy ministrze właściwym do spraw transportu.
Postępowanie jest prowadzone przez Komisję niezależnie od postępowania sądowego
i nie obejmuje ustalania winy lub odpowiedzialności. Efektem prac Komisji jest raport, który zawiera, między innymi, opis bezpośredniej przyczyny wypadku i przyczyn
pośrednich ustalanych w postępowaniu przeprowadzonym przez Komisję. Komisja
ogłasza raport z postępowania niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak
niż 12 miesięcy od dnia zdarzenia. Do czasu ogłoszenia raportu, wskazanie przyczyn,
a tym samym podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotów współodpowiedzialnych za
powstanie zdarzenia jest utrudnione. W zakresie wskazania podmiotu obowiązanego do naprawienia szkód pasażerów zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia
(WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. W myśl art. 26 Załącznika
nr 1 do ww. rozporządzenia, podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody wobec pasażera jest przewoźnik.
Odnosząc się do pytania dotyczącego liczby wniosków o odszkodowanie, rentę
inwalidzką, o pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, o pokrycie kosztów zakupu
nowoczesnych protez, złożonych w sądach powszechnych przez osoby bezpośrednio poszkodowane lub ich rodziny, uprzejmie informuję, iż w świetle art. 56 ust. 1
Załącznika Nr 1 do powyższego rozporządzenia, powództwa sądowe wynikające z odpowiedzialności przewoźnika za śmierć i zranienie podróżnego mogą być wytaczane jedynie przeciwko przewoźnikowi, który na mocy umowy przewozu zobowiązany
był wykonać usługę przewozu, podczas której miał miejsce wypadek. Z przekazanych
przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacji wynika, że prowadzona przez resort
statystyka dotycząca ruchu spraw sądowych nie obejmuje danych odnoszących się
do podstawy faktycznej powództwa. Wobec powyższego na jej podstawie nie jest możliwe wskazanie liczby powództw o odszkodowanie wniesionych przez poszkodowanych
w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami lub członków ich rodzin.
Z informacji przekazanych przez jednego z przewoźników, którego pociąg uległ
katastrofie pod Szczekocinami, tj. spółki PKP Intercity SA wynika, że Spółka posiada
polisę odpowiedzialności cywilnej, z której ubezpieczyciel wypłaca uznane odszkodowania pasażerom poszkodowanym w przedmiotowej katastrofie. Likwidacja szkód
w imieniu spółki PKP Intercity SA prowadzona jest przez ubezpieczyciela przy udziale
brokera ubezpieczeniowego. Całość korespondencji, łącznie z dokumentacją medyczną, odbywa się pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielem, co wynika z przepisów
o tajemnicy lekarskiej oraz ubezpieczeniowej. Według stanu na dzień 31 października 2012 r. ubezpieczyciel uznał 65 roszczeń za doznane urazy (szkody osobowe).
Odszkodowanie zostało wypłacone przez ubezpieczyciela dla 64 osób bezpośrednio
poszkodowanych lub dla osób uposażonych. Natomiast jedna osoba, która odmówiła
przyjęcia odszkodowania w zakresie wartości bezspornej, sprecyzuje roszczenie po
zakończonym leczeniu.
Spółka PKP Intercity SA poinformowała, że zgodnie z jej wiedzą wszystkie osoby, które się zgłosiły, otrzymały stosowne wsparcie oraz pomoc. Spółka nie posiada
informacji, czy ktokolwiek z poszkodowanych wystąpił na drogę sądową w związku
z procesem likwidacji zgłoszonych szkód. Natomiast w dalszym ciągu przyjmowane
będą dokumenty i zgłoszenia z tytułu poniesionych szkód osobowych, a postępowania, zgodnie z obowiązującym prawem, będą rozpatrywane w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych przed terminem przedawnienia.
Jednocześnie, z informacji przekazanych przez Zarząd spółki Przewozy Regionalne
sp. z o.o., której pociąg uczestniczył w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami wynika, że do dnia 19 listopada br. do ubezpieczyciela Spółki wpłynęło 108 wniosków o wypłatę odszkodowań oraz przyznanie rent na łączną kwotę ponad 11 981 tys. zł, z czego
99 spraw zostało zakończonych wydaniem decyzji i wypłatą łącznie 2 159 tys. zł. Trzem
poszkodowanym w katastrofie przyznane zostały renty, następne trzy osoby czekają na
decyzję w tej sprawie; łączna kwota sprecyzowanych roszczeń rentowych wynosi około
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2 099 tys. zł. Ponadto, zrefundowano koszt zakupu nowoczesnej protezy kończyny na
kwotę ponad 295 tys. zł oraz koszt leczenia stomatologicznego na kwotę 50 tys. zł.
Według zapewnień Spółki, sukcesywnie prowadzone są przez Ubezpieczyciela czynności, mające na celu przyznanie poszkodowanym należnych odszkodowań. W miarę
postępu tych prac wydawane są kolejne decyzje, o których zainteresowani są natychmiast powiadamiani.
Ponadto, z posiadanych informacji wynika również, że do chwili obecnej, do spółki
zarządzającej infrastrukturą linii kolejowych, tj. PKP PLK SA zostało wystosowane jedno
roszczenie w przedmiotowej sprawie, które zostało przekazane do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia na rzecz występujących z roszczeniem z uwagi na fakt, iż w toku czynności likwidacyjnych ustalił, że roszczenie zostało zaspokojone z polisy ubezpieczenia OC przewoźnika. Jako podstawę prawną takiego rozstrzygnięcia ubezpieczyciel wskazał przywołane wyżej Rozporządzenie.
Z informacji przekazanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji wynika, że użycie podczas katastrofy kolejowej pod Szczekocinami ciężkiego sprzętu doprowadziło
do znacznego obniżenia standardu drogi łączącej sołectwo Chałupki ze Szczekocinami
i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. W kwietniu 2012 r. Sejmik Województwa Śląskiego
przyznał gminie Szczekociny 500 tys. zł z budżetu Województwa Śląskiego na remont
odcinka o długości ok. 1,5 km zgodnie z obietnicą Marszałka Województwa dotyczącej
wsparcia najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy, Pozwoliło to, między innymi,
na wykonanie nawierzchni, uporządkowanie poboczy oraz wykonanie oznakowania.
Drogę oddano do użytku 30 października 2012 r.
Ponadto, w marcu 2012 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę dotyczącą wsparcia dla dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami.
Osoby objęte zapomogą otrzymają po 10 tys. zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu Województwa Śląskiego na rok 2012. Odpowiedzialne za przekazanie wsparcia
są gminy, w których mieszkają rodziny poszkodowane w wypadku. Ostatnie środki
w ramach pomocy dla gmin przekazano 5 września 2012 r. Faktyczna liczba osób,
którym wypłacono zasiłki będzie znana po otrzymaniu sprawozdań z gmin. Zgodnie
z postanowieniami umów dotacyjnych sprawozdania te mogą zostać przesyłane do
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do dnia 10 grudnia 2012 r. Przy sporządzaniu umów dotacyjnych uwzględnionych zostało 10 osób.
Dodatkowo, z inicjatywy Wojewody Śląskiego ponad 30 dzieci z gminy Szczekociny
pojechało na wakacje organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty do Krynicy
Morskiej, Ustki i Darłówka. Szkoły w Goleniowie i Szczekocinach otrzymały tablice
interaktywne i piłki. Wojewoda Śląski wystąpił z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad o budowę chodnika w Goleniowie oraz do PKP SA z prośbą o budowę przystanku kolejowego w Szczekocinach. Dzięki pomocy prywatnego
sponsora, przekazano 5 tys. zł dla Chałupek na wsparcie budowy altany.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu

48

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

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, a nie odbieranie dzieci przez państwo tylko
dlatego, że rodzina jest biedna. Jej brakuje 400 czy 800 zł, a przekazuje się te
dzieci do innych osób na wychowanie, co kosztuje około 1 tysiąca 400 zł.
W związku z tym proszę o przesłanie informacji:
— jaka jest w okresie ostatnich pięciu lat liczba postanowień o odebraniu dzieci rodzicom i przekazaniu ich do rodzin zastępczych lub pogotowia
opiekuńczego,
— jakie środki finansowe przekazano na prowadzenie pozarodzicielskiej opieki nad dziećmi w wyniku pozbawienia praw rodzicielskich w czasie
ostatnich pięciu lat oraz jak to się przedstawia w odniesieniu do wsparcia na
każde dziecko w rodzinach biologicznych przed odebraniem przez państwo
oraz po odebraniu przez państwo.
Proszę, by wskazane informacje były przesłane w podziale na województwa.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 12 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 11 października 2012 r. znak:
BPS/043-18-699/12 dotyczące oświadczenia senatora Jana Marii Jackowskiego
w sprawie polityki wsparcia rodzin z dziećmi, przesyłam w załączeniu dane statystyczne dotyczące ewidencji spraw o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy
rodzicielskiej, stanu kart Opm, wykonywanych orzeczeń sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz dane dotyczące wydatków
z budżetów samorządu terytorialnego na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Nowe przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców w naszym kraju,
które obowiązują od 29 stycznia 2008 r., pozwalają na stosowanie uproszczonej procedury rejestracji oświadczeń w urzędach pracy. Praktycznie po
zarejestrowaniu oświadczenia cudzoziemcowi pozostaje uzyskanie w konsulacie polskim kraju stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy. Stanowi to duże ułatwienie, ale niesie też ze sobą pewne zagrożenia.
Pracodawcy, w większości rolnicy, rejestrują obcokrajowców do prac sezonowych, przeważnie do zbiorów. Coraz częściej zdarza się tak, że jeden
rolnik rejestruje, a do drugiego obcokrajowiec trafia. Stwarza to wrażenie
handlu ludźmi do pracy. Są takie przypadki, że jednorazowo rolnik plantator
rejestruje ośmiuset obcokrajowców bez udokumentowania warunków pobytowych dla pracowników. Groźnym zjawiskiem zaczyna też być tak zwane
podkupywanie pracowników. Polega to na przerejestrowywaniu obcokrajowców do innego pracodawcy pod wpływem namów przewoźników, którzy za
dostarczenie pracownika sezonowego do innego plantatora pobierają 400 zł
bez opodatkowania.
Należy się zastanowić nad ograniczeniami możliwości przerejestrowywania obcokrajowców do prac sezonowych i kontrolą spełniania przez pracodawców wymogów związanych z warunkami socjalnymi dla pracowników, aby w przyszłym sezonie zbiorów uniemożliwić funkcjonowanie takiej
patologii.
Jan Maria Jackowski


Odpowied
Warszawa, 12 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Jana Marię Jackowskiego na
18. posiedzeniu Senatu w dniu 4 października 2012 r., dotyczącym tzw. uproszczonej
procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce, przekazuję następujące informacje.
Zgodnie z §1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919) obywatele pięciu państw, tj. Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą podejmować pracę
w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, pod warunkiem zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W treści
oświadczenia składający oświadczenie powinien zawrzeć m.in. nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy
stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za
pracę. Wykonywanie pracy w tym trybie wymaga uzyskania przez cudzoziemca tytułu
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pobytowego uprawniającego do wykonywania pracy1 oraz zawarcia pisemnej umowy
będącej podstawą wykonywania pracy.
Należy podkreślić, że wykonywanie pracy na zasadach uproszczonych dopuszczalne jest wyłącznie na rzecz podmiotu, który zarejestrował oświadczenie – w przypadku
zmiany pracodawcy, niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowy podmiot. Możliwe jest również świadczenie pracy na rzecz kilku podmiotów, pod warunkiem, że każdy z tych podmiotów zarejestrował ww. oświadczenie.
Analiza funkcjonowania instytucji oświadczeń rejestrowanych przez PUP potwierdza, że zdarzają się jej nadużycia, w tym te opisane przez Pana Senatora Jana Marię
Jackowskiego. Mogą one polegać np. na zarejestrowaniu oświadczenia przez osobę
niemającą zamiaru faktycznego powierzenia pracy danemu cudzoziemcowi, która jedynie ułatwia cudzoziemcowi wjazd na terytorium RP. W tym wypadku, wystawienie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym zamiarem może być potraktowane jako
udział w wyłudzaniu wizy i karane na podstawie przepisów Kodeksu karnego2. Inne
nadużycie może polegać na świadczeniu usług nieformalnego, nielegalnego pośrednictwa pracy, przez podmiot nieposiadający stosownych uprawnień, na rzecz cudzoziemca dla którego podmiot ten zarejestrował oświadczenie jak i na rzecz cudzoziemców,
dla których oświadczenie zarejestrował inny podmiot (często pobierając opłatę od cudzoziemca). Prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usługi pośrednictwa
pracy bez posiadania wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia podlega
karze grzywny nie niższej niż 3000 zł3. Takiej samej karze grzywny podlega również
pobieranie opłaty za pośrednictwo w znalezieniu pracy4 oraz za pomoc w uzyskaniu
zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy5.
Doniesienia o pojawianiu się nadużyć związanych z powierzaniem pracy cudzoziemcom w związku z zarejestrowanym oświadczeniem w niektórych rejonach kraju,
(m.in. powiat płoński) stały się impulsem do podjęcia w tym roku intensywnych działań operacyjno-rozpoznawczych i operacyjno-śledczych Straży Granicznej oraz działań
kontrolnych funkcjonariuszy Państwowej Inspekcji Pracy. Działania te prowadzone
są w ścisłej współpracy z odpowiednimi powiatowymi urzędami pracy. Na podstawie
informacji pochodzących z urzędów pracy identyfikowane są podmioty, w przypadku
których istnieje uzasadniona wątpliwość co do autentyczności zamiaru powierzania
pracy cudzoziemcowi wyrażonego w oświadczeniu.
Próba uszczelnienia systemu oświadczeń, przy zachowaniu elastyczności tego rozwiązania i bez wprowadzania obciążeń dla pracodawców, została podjęta w 2011 r.
Podmiot składający oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zobowiązany został do podania informacji o charakterze powierzanej pracy (nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego
wynagrodzenia, a także rodzaj umowy, na podstawie której praca będzie wykonywana). Wprowadzony został również wymóg zawarcia pisemnej umowy, na podstawie
której będzie wykonywana praca. Prowadzone prace nad dalszym udoskonaleniem
ww. przepisu zakładają utrzymanie dotychczasowej prostoty tego rozwiązania.
Wyeliminowanie nielegalnych pośredników, którzy pobierają opłaty za różnego
rodzaju usługi związane z kierowaniem cudzoziemców do pracy w toku prac analityczno-badawczych, zostało zidentyfikowane jako jedno z ważniejszych wyzwań, jakie
należy podjąć w związku z pracami nad udoskonaleniem systemu oświadczeń. W celu
wyeliminowania nieuczciwych pośredników podjęte zostały rozmowy z przedstawicielami administracji Ukrainy na temat możliwości współpracy w tym zakresie.
1

2
3

4
5

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 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.). Oświadczenie może
być zarejestrowane także dla cudzoziemca posiadającego już tytuł pobytowy zgodny z ww.
przepisem.
Art. 264 i 264a Kodeksu Karnego.
Na podstawie art. 121 ust. 1 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.).
Art. 121 ust. 22 ww. ustawy.
Art. 120 ust. 4 ww. ustawy.
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Pomocne w minimalizacji nadużyć byłoby stworzenie ogólnopolskiego systemu ewidencji oświadczeń cudzoziemców, obejmującego zarówno kwestie pobytowe jak i zatrudnienia cudzoziemców lub systemu monitorowania pracy cudzoziemców w Polsce.
Wstępne prace nad stworzeniem takiego systemu zostały podjęte w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej. Jego stworzenie wymaga jednak dużych nakładów i współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w kwestie pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.
W odniesieniu do propozycji rozwiązań zasugerowanych przez Pana Senatora Jana
Marię Jackowskiego należy zauważyć, że ewentualne zawężenie możliwości świadczenia pracy przez cudzoziemca, w związku z zarejestrowanym oświadczeniem, tylko do
jednego podmiotu, np. tego, którego oświadczenie było podstawą wydania wizy, byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia specyfiki najczęściej wykonywanych prac (często trwają one kilka – kilkanaście tygodni u jednego pracodawcy). Ponadto, związanie
z jednym pracodawcą osłabiłoby pozycję cudzoziemca w stosunku do pracodawcy
i w konsekwencji mogło prowadzić do różnego typu nadużyć. W przypadku zakończenia pracy nie z winy cudzoziemca byłby on zmuszony do opuszczenia terytorium
RP. Można przypuszczać, że w części przypadków cudzoziemiec decydowałby się na
podjęcie pracy nielegalnej.
W odniesieniu do kontrolowania warunków socjalnych dla pracowników cudzoziemskich należy zauważyć, że obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają w tym
zakresie innych obowiązków niż te, które dotyczą obywateli polskich. W szczególności
powierzający pracę nie ma obowiązku zapewnienia zakwaterowania dla cudzoziemca.
Kwestia ta może być przedmiotem osobnej umowy. Ewentualne wprowadzanie dodatkowych obowiązków na pracodawców powierzających pracę cudzoziemcom, np. w zakresie warunków zakwaterowania, wymagałoby przeprowadzenia analizy bilansu kosztów i korzyści z wprowadzenia takiego rozwiązania, w tym zwiększenia kosztów pracy.
Podsumowując, dotychczasowa analiza funkcjonowania przepisów z §1 pkt 22
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919) wskazuje, że jest to rozwiązanie bardzo pozytywnie oceniane przez pracodawców, szczególnie w branżach takich jak rolnictwo,
budownictwo, przemysł oraz prace domowe i opiekuńcze, gdzie istnieje konieczność
szybkiego znalezienia pracownika. Prostota i elastyczność tego rozwiązania oznacza
minimum formalności i obowiązków dla pracodawcy, szczególnie w porównaniu do
procedury uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Utrzymanie tzw. procedury
uproszczonej znalazło się również wśród rekomendacji zawartych w projekcie rządowego dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”,
przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca br. Prowadzone w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej prace analityczne zmierzające do udoskonalenia obecnych
przepisów, których podstawowe kierunki zostały przedstawione powyżej, uwzględniają zarówno konieczność zminimalizowania występujących nadużyć, jak i zachowanie elastyczności obecnie obowiązujących przepisów, korzystnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego.
Jednocześnie pragnę podziękować za przedstawienie propozycji mających na celu
poprawę funkcjonowania tzw. uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców
w Polsce.
Łaczę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
oraz senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Do mojego biura senatorskiego zwracają się wzburzeni obywatele, do
których dotarła informacja o tym, że spółka Amber Gold od marca 2010 r. do
kwietnia 2011 r., tj. przez 14 miesięcy – mimo prowadzonej cały czas działalności – nie zarejestrowała obowiązku podatkowego dotyczącego podatku
dochodowego od osób prawnych. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku jednego z głównych udziałowców spółki, firmy Amber Gold Invest,
która znajdowała się poza systemem Poltax przez okres 23 miesięcy.
W związku z tym zwracamy się o wyjaśnienie, czy powyższe karygodne
zaniedbania były spowodowane celowo, czy też jest to skutek nonszalancji
urzędniczej w pełnieniu obowiązków w tak ważnym dziale państwa polskiego, jakim jest system podatkowy? Jakie konsekwencje wyciągnięto w stosunku do osób winnych zaniedbań, a może nawet przestępstw?
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń

Odpowied
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 29 października 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego oraz senatora Krzysztofa Słonia przekazane przy piśmie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 października 2012 r., znak: DSPA-4813-712-(1)/12 w sprawie Amber Gold
Sp. z o. o. oraz Amber Gold Invest Sp. z o.o., uprzejmie przedstawiam następujące
wyjaśnienia.
Przeprowadzone zostały kontrole resortowe w organach podatkowych, właściwych
dla wskazanych spółek. W ich wyniku stwierdzone zostały nieprawidłowości i zaniedbania w zakresie, m.in.:
∙ dokonywania rejestracji podmiotów na podstawie niekompletnych danych,
∙ niewszczynania lub opieszałego prowadzenia postępowań wyjaśniających
w przypadku braku deklaracji podatkowych.
Wobec pracowników, którzy byli odpowiedzialni za powstałe nieprawidłowości, zostały wszczęte postępowania dyscyplinarne.
Jednocześnie uprzejmie informuję Panią Marszałek, iż do Prokuratury Okręgowej
w Gdańsku skierowałem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.
231 Kodeksu karnego (ewentualnie innego wyczerpującego znamiona innych przepisów) przez pracowników urzędów skarbowych winnych zaniedbań.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
oraz senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet projektów ustaw, które
2 września 2012 r. na konferencji prasowej „Prawo i Sprawiedliwość – Alternatywa” przedstawił prezes Jarosław Kaczyński. W dniu 6 września 2012 r.
odbyła się konferencja ministra finansów Jacka Rostowskiego, na której minister przedstawił wyliczenia dotyczące kosztów realizacji projektów ustaw
przedstawionych przez PiS. Minister Rostowski poinformował, że wyliczenia,
które przedstawił, opracowali urzędnicy Ministerstwa Finansów.
Rodzi się oczywiste pytanie, czy urzędnicy wykonujący obliczenia wykonywali je w ramach obowiązków służbowych i za wynagrodzenie w ramach
umowy o pracę, czy też na jakichś innych zasadach.
W związku z wątpliwościami w tym zakresie zwracam się z uprzejmą
prośbą o szczegółowe wyjaśnienia.
1. Na jakiej podstawie prawnej urzędnicy opracowali swoje wyliczenia?
2. Czy pracowali nad wyliczeniami w czasie pracy?
3. Jeżeli nie, to czy w czynie społecznym poza godzinami pracy, czy też
na umowę zlecenia, a jeżeli tak, to kto za to płacił.
4. Jakie koszty z tego tytułu poniosło ministerstwo, a tym samym
budżet kraju?
5. Czy wykonując obliczenia, nie zaniedbali swoich codziennych obowiązków?
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń

Odpowied
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 22 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wspólne oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię
Jackowskiego oraz senatora Krzysztofa Słonia podczas 18. posiedzenia Senatu RP
w dniu 4 października 2012 r. (BPS/043-18-702/12) przedstawiam co następuje.
Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej1 oraz rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów2,
Minister Finansów kieruje następującymi działami administracji rządowej: budżet,
1

2

Art. 5, 7, 8, 12, 13 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.
2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.).
§1 ust. 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
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finanse publiczne oraz instytucje finansowe. Minister Finansów odpowiada zatem
m.in. za opracowanie projektu ustawy budżetowej, zarządzanie długiem publicznym,
kwestie podatkowe oraz funkcjonowanie rynku finansowego.
Minister Finansów jest również obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, a w celu realizacji
swoich zadań współdziała z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji i samorządu. Minister Finansów realizuje swoje konstytucyjne
i ustawowe obowiązki poprzez udostępnianie społeczeństwu informacji dotyczących stanu budżetu państwa oraz planowanej polityki finansowej. Powyższe zadania realizowane są m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
poselskie, załatwianie wniosków w trybie wskazanym w ustawie z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, udzielanie odpowiedzi w trybie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prowadzenie
przy współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu stałej polityki informacyjnej za
pośrednictwem mediów oraz aktywny udział w debacie publicznej, która pozwala
Ministrowi Finansów uzasadniać na bieżąco określone decyzje Rządu w zakresie
polityki finansowej, w szczególności dotyczącej prac nad przyszłorocznym budżetem państwa.
Minister Finansów jako członek Rady Ministrów, na której spoczywa obowiązek
ochrony interesów Skarbu Państwa3, podejmuje również działania kontrolne, zapobiegające wzrostowi zadłużenia, przedstawia propozycje rozwiązań prawnych, na bieżąco
odnosi się do propozycji zgłaszanych przez innych uczestników debaty publicznej, np.
badając skutki finansowe projektów aktów normatywnych przedstawianych podczas
procesu legislacyjnego, czy też uczestnicząc w dyskusji na temat polityki finansowej
państwa.
W dniu 5 września 2012 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się wspólna konferencja Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Finansów Jacka
Rostowskiego dotycząca projektu budżetu państwa, na której Prezes Rady Ministrów
zobowiązał Ministra Finansów do przedstawienia w dniu następnym wyliczeń dotyczących propozycji przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość. Tym samym konferencja Ministra Finansów była wykonaniem polecenia wydanego przez Prezesa Rady
Ministrów, jako bezpośredniego przełożonego Ministra Finansów.
Wszystkie zadania i obowiązki Minister Finansów realizuje przy pomocy, ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, urzędu obsługującego Ministra, czyli Ministerstwa Finansów. Zarówno opracowując rządowe projekty
aktów normatywnych, stanowiska rządu do poselskich projektów ustaw, biorąc
udział w pracach organów UE, jak i uczestnicząc w debacie publicznej Minister
Finansów korzysta z danych i analiz opracowanych przez Ministerstwo Finansów,
bowiem jednym z wielu zadań urzędu jest zapewnienie aktualnych prognoz makroekonomicznych, przygotowywanie analiz dotyczących skutków zmian w systemie
podatkowym, czy też dokonywanie oceny zgodności zgłaszanych projektów z systemem prawa.
Wszystkie przedkładane Sejmowi projekty aktów prawnych, zarówno rządowe, jak
i poselskie, są przedmiotem szczegółowej analizy Rady Ministrów.
Wiele postulatów ujętych w propozycjach Prawa i Sprawiedliwości zawartych było
w poselskich projektach ustaw przedłożonych w Sejmie RP. Projekty te były przedmiotem analiz na wcześniejszym etapie, w ramach prowadzonych prac legislacyjnych.
Niektóre postulaty PiS zostały oficjalnie zgłoszone w postaci poprawek w trakcie prac
komisji sejmowych i zapowiedziane przez posłów tej partii na konferencjach prasowych w Sejmie lub zostały oficjalnie ogłoszone jako projekty ustaw i upublicznione przez PiS. Inne postulaty oszacowano na podstawie informacji zaprezentowanych
przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
W obliczenia nad oszacowaniem postulatów Prawa i Sprawiedliwości, zarówno
tych, które znalazły się w projektach poselskich przedłożonych do Sejmu RP, jak rów3

Art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483,
z późn. zm.).
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nież tych, które nie znalazły odzwierciedlenia w poselskich projektach zaangażowani
byli pracownicy kilku departamentów Ministerstwa Finansów oraz niektórzy doradcy Ministra. Wszystkie czynności wykonane były w ramach obowiązków służbowych,
zgodnie z zapisami Regulaminu pracy w Ministerstwie Finansów.
Nie zostały poniesione żadne dodatkowe koszty, w tym także koszty umów zleceń.
Z poważaniem
w zastępstwie
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Szanowny Panie Ministrze!
Jestem głęboko zaniepokojony treścią publikacji Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem „Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej”, o numerze ewidencyjnym 18/2012/P11/082/KON, za okres od 01.01.2008 r. do 30.09.2011 r.,
dotyczącej między innymi wykonywania czynności ochronnych wobec osób
uprawnionych. Uderza w niej brak licznych podstaw prawnych, uniemożliwiający prawidłowe działanie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, którzy
realizują czynności ochronne.
Mając to na uwadze, proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy wniosek pokontrolny NIK o charakterze systemowym, dotyczący rozważenia zwiększenia uprawnień Żandarmerii Wojskowej związanych
z wykonywaniem czynności ochrony osobistej został wdrożony, skierowany
do realizacji?
2. Czy zgodnie z przedstawionym raportem wprowadzono uregulowania
uszczegółowiające zadania OSŻW w zakresie przygotowywania wyjazdów
zagranicznych osób chronionych przez MON z udziałem ŻW? Jeśli tak, to
jakie i w jaki sposób ŻW przygotowuje pobyt osób ochranianych poza granicami RP?
3. Na kiedy planowane jest zakończenie prac dotyczących nowelizacji
aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działań przez
żołnierzy ŻW wykonujących czynności ochronne wymienione na str. 24
w przypisie 51 informacji NIK? Na jakim etapie się one znajdują? Dotyczy to
między innymi:
a) braku regulacji w odniesieniu do działań podejmowanych przez żołnierzy ŻW wykonujących czynności ochronne w ubraniach cywilnych,
b) używania pojazdu ochronnego jako środka przymusu bezpośredniego,
c) jazdy bez pasów bezpieczeństwa w czasie wykonywania zadań
ochronnych,
d) przewozu broni palnej w kabinie pilota oraz w miejscu dostępnym dla
pasażerów i członków załogi,
e) wejścia przez uzbrojoną ochronę ŻW do obiektów ochranianych przez
BOR, między innymi do budynków KPRM, BBN, MSZ, MSW, Pałacu Prezydenckiego, Belwederu, obiektów innych służb, to jest SKW, SWW, AW, ABW,
oraz innych budynków administracji rządowej i publicznej,
f) wejścia uzbrojonych żołnierzy ŻW wykonujących czynności ochronne do
obiektów Sejmu i Senatu ochranianych przez Straż Marszałkowską i BOR,
g) braku możliwości działania wobec osób cywilnych niestwarzających
zagrożenia dla osób podlegających ochronie ŻW, przeszukiwania osób i pomieszczeń, opuszczania przez osoby miejsca, w którym przebywanie może
stanowić zagrożenie dla realizacji zadania, usuwania pojazdów, zatrzymywania osób,
h) wątpliwości, czy Oddział Specjalny ŻW, zgodnie z wnioskiem NIK
(str. 28 pkt 7 przedmiotowej informacji), ma zapewnioną możliwość realizacji
ochrony sanitarnej żywienia, czy też został zwolniony z tego obowiązku wobec osób podlegających ochronie.
Mając na uwadze przedstawione zaniedbania legislacyjne, proszę Pana
Ministra o poinformowanie mnie, czy wobec osób zajmujących się w Żandarmerii Wojskowej nowelizacją aktów prawnych zostały już wyciągnięte
konsekwencje za przedstawione uchybienia.
Z informacji, które posiadam, wynika, że Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne tożsame z czynnościami Biura Ochrony Rządu.
Powinna zatem posiadać identyczne instrumenty prawne do skutecznego
i prawidłowego działania, aby cel, dla którego została ustanowiona ochrona
i w związku z którym podatnicy ponoszą wysokie koszty, mógł być skutecznie realizowany.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
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Stanowisko
Warszawa, 2012.11.12
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Stanisława Karczewskiego podczas 18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października br., dotyczącym informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli
– Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej (BPS/043-18-703/12) – ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji – zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 23 listopada br.
Z poważaniem
z up. Czesław Mroczek
Sekretarz Stanu

Odpowiedź
Warszawa, 2012.11.15
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
podczas 18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października br.,
dotyczące informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Funkcjonowanie
Żandarmerii Wojskowej (BPS/043-18-703/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Żandarmerii Wojskowej odbywała się w drugiej połowie 2011 r. Protokół z tych czynności został sporządzony w dniu 23 marca
br. Wszystkie wnioski pokontrolne NIK znalazły odzwierciedlenie w projekcie założeń
do projektu ustawy zmieniającej ustawę o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz niektórych innych ustaw. W dniu 14 maja br. projekt ten
został dodany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów na 2012 r. Obecnie jest
w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych. Z uwagi na złożoność procesu legislacyjnego oraz fakt, iż procedowana problematyka jest materią ustawową, na dzień dzisiejszy niemożliwym jest podanie konkretnej daty zakończenia tych prac.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których
Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 157, poz. 1863 ze
zm.) Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne wobec:
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1) Ministra Obrony Narodowej,
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu
i Prezesa Rady Ministrów – wyłącznie podczas ich pobytu na terenie jednostek
wojskowych,
3) członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w załączniku do rozporządzenia,
4) osób oraz delegacji ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych,
5) innych osób na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej (ochronę tych osób w czasie ich wyjazdów za granicę organizuje się na polecenie
Ministra Obrony Narodowej, który określa formę jej realizacji).
Na dzień dzisiejszy żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
w Warszawie wykonują czynności ochronne wobec Ministra Obrony Narodowej również podczas jego wyjazdów zagranicznych. Nie uczestniczą natomiast w fazie przygotowawczej do tego rodzaju wizyt. Dlatego też we wskazanym powyżej projekcie założeń
znalazły się postanowienia uszczegółowiające zadania Żandarmerii Wojskowej również w tym zakresie.
Natomiast w stosunku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów, w trakcie ich pobytu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na terenach jednostek wojskowych, w ramach polskich kontyngentów wojskowych, zgodnie z §4 ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia, zakres
czynności ochronnych wykonywanych przez Żandarmerię Wojskową każdorazowo jest
określany przez Biuro Ochrony Rządu. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej nie
realizował przygotowań ochronnych przedmiotowych wizyt z uwagi na to, że wskazane Biuro nie określało zakresu wykonywania takich czynności. Pragnę nadmienić,
że w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej współpracy wskazanych służb, w dniu
11 kwietnia br. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Szef Biura Ochrony
Rządu zawarli nowe porozumienie w sprawie zasad współdziałania Żandarmerii
Wojskowej i Biura Ochrony Rządu.
Odnosząc się do pytania Pana Senatora Stanisława Karczewskiego dotyczącego
czynności ochronnych Żandarmerii Wojskowej, uprzejmie informuję, że wszystkie wymienione w nim propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie ujęte są we wspomnianym projekcie założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz niektórych innych ustaw.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan
Marszałek za wystarczające.
Z poważaniem
z up. Czesław Mroczek
Sekretarz Stanu

64

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (DzU z 1963 r. nr 28, poz. 169, z późn. zm.) obecnie praktycznie
uniemożliwia regulację prawną wspólnot gruntowych.
W art. 6 niniejszej ustawy czytamy, że udziałowcami mogą być jedynie
osoby, które minimum rok przed wejściem w życie ustawy „faktycznie korzystały z tej wspólnoty”. Niestety, brakuje jednoznacznych i niepodważalnych dokumentów potwierdzających fakt korzystania ze wspólnoty w latach
1962–1963, co uniemożliwia ustalenie grona uprawnionych. Dodatkowo
obecny stan prawny powoduje, że w sytuacjach konfliktowych proces ustalania udziałowców ciągnie się latami. Dla przykładu: we wspólnocie Stanisławów w gminie Odrzywół trwa już dwadzieścia lat.
Problem dotyczy również wspólnot, którym w latach 1963–1964 ówczesne prezydia PRN ustaliły wykazy uprawnionych. Nie były one aktualizowane i dziś nie mogą działać, ponieważ nikt z udziałowców nie żyje. Warunkiem wyboru zarządu spółki dla zagospodarowania wspólnoty jest obecność
minimum 1/2 udziałowców.
Brak uregulowania tych i innych problemów wspólnot odbija się bardzo
negatywnie na finansach, a co za tym idzie, na rozwoju polskich gmin. Grunty wspólnoty podlegają przepisom podatkowym, które w rzeczywistości nie
mogą być wyegzekwowane aż do czasu powołania spółki dla zagospodarowania wspólnoty. Spółka posiada bowiem osobowość prawną i może być
podmiotem egzekucji. Dodatkowo naliczone podatki fikcyjnie podwyższają dochody gmin wiejskich, co bezpośrednio wpływa na zmniejszanie subwencji.
Brak regulacji prawnej gruntów w sposób oczywisty uniemożliwia ich
zagospodarowanie i blokuje rozwój gmin. Na gruntach o nieuregulowanym
statusie prawnym niszczeją budynki dawnych spółdzielni, a także budynki
oświatowe. Dla przykładu: w gminie Odrzywół (województwo mazowieckie)
istnieje osiemnaście nieuregulowanych wspólnot, do których należy prawie
1 tysiąc ha gruntów.
Mając na uwadze to wszystko, proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
W jaki sposób ministerstwo planuje rozwiązać problemy wiążące się
z zapisami obecnie obowiązującej ustawy, o których była mowa?
Czy ministerstwo prowadzi prace legislacyjne przygotowujące nowelizację wspomnianej ustawy, a jeśli tak, to na jakim etapie one się znajdują?
Kiedy planowane jest oddanie projektu znowelizowanej ustawy pod obrady Sejmu?
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
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Odpowiedź
Warszawa, 13 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Pana Stanisława Karczewskiego na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 4 października 2012 r. dotyczącym ustawy
z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28,
poz. 169, z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace legislacyjne mające na celu
nowelizację ww. ustawy. Sporządzony został projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Założenia te zostały przyjęte
przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2012 r. Przyjęte założenia
będą stanowiły podstawę do opracowania przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu ustawy o zmianie ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Po jego sporządzeniu projekt ustawy zostanie skierowany pod obrady Sejmu. Nie sposób jednak precyzyjnie określić kiedy
dokładanie to nastąpi.
Przygotowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi założenia ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych określają zasady uregulowania
stanu prawnego nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych oraz dostosowanie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Proponuje się wprowadzenie możliwości przekształcenia wspólnot gruntowych stanowiących szczególnego rodzaju współwłasność, bądź też przedmiot współużytkowania, we współwłasność
w rozumieniu art. 195 Kodeksu cywilnego. Przekształcenie wspólnoty gruntowej we
współwłasność umożliwiłoby założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości.
Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie sposobu ustalania uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy, ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz
ustalenie wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie powinno było być dokonane w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy. Jednakże z uwagi na to, iż od
dnia wejścia w życie ustawy upłynęło już prawie 50 lat, a w stosunku do wielu nieruchomości nie wydano w dalszym ciągu decyzji, o których mowa w art. 8 ustawy, proponuje się nadanie prawa w postaci udziału we wspólnocie gruntowej osobom, które
faktycznie korzystają ze wspólnoty z jednoczesnym zakreśleniem ostatecznego terminu na wykazanie udziału we wspólnocie przez osoby, które go nie uzyskały w wyniku
długoletniego nierealizowania swojego prawa. W przypadku gdy postępowanie, o którym mowa wyżej, nie doprowadzi do ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej proponuje się także wprowadzenie nowej regulacji, zgodnie z którą
własność nieruchomości określonych w ewidencji gruntów jako „wspólnota gruntowa”
będzie mogła nabyć gmina właściwa ze względu na położenie danej wspólnoty gruntowej na podstawie złożonego wniosku, a w przypadku braku takiego wniosku własność
takich nieruchomości nabywałby Skarb Państwa.
Odnosząc się zaś do problemu poruszonego w oświadczeniu senatora Pana
Stanisława Karczewskiego dotyczącego następstwa prawnego po ustalonych, a obecnie nieżyjących udziałowcach wspólnoty gruntowej, co w konsekwencji prowadzi do
paraliżu organizacyjnego wspólnot wyjaśnić należy, że problem ten znajduje się poza
zakresem prowadzonych prac legislacyjnych. W tej sytuacji mamy bowiem do czynienia z sukcesją praw wynikającą z dziedziczenia. Kwestię tę regulują ogólne przepisy
dotyczące dziedziczenia tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tak jak ma to miejsce w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Nie ma zatem uzasadnienia aby kwestie związane z dziedziczeniem
udziałów były regulowane w sposób odrębny od dziedziczenia gospodarstwa rolne-
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go. Nie można bowiem zapominać, że w myśl przepisów ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych udział we wspólnocie jest ściśle związany z faktem posiadania
gospodarstwa rolnego. Dodatkowo zwrócić należy uwagę na brzmienie art. 29 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, zgodnie z którym jeżeli gospodarstwo
rolne, z którego posiadaniem był związany udział we wspólnocie gruntowej, zostało
podzielone na części w drodze działu spadku lub wyjścia ze współwłasności, udział we
wspólnocie ulega podziałowi proporcjonalnie do obszaru tych części.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę Pana Ministra o ostateczne zinterpretowanie zapisów
ustawy z dnia 20 października 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410).
Czy zespół ratownictwa medycznego może podjąć medyczne czynności
ratunkowe i być wezwany do szpitala w sytuacjach ekstremalnych, kiedy
chory nie jest przyjęty do oddziału szpitalnego?
Bardzo rygorystyczne i sztywne interpretowanie przepisów ustawy uniemożliwia wezwanie karetki wchodzącej w skład systemu ratownictwa medycznego do pacjenta, który znajduje się w szpitalu. Podaję przykłady. Do
szpitala rejonowego z czterema podstawowymi oddziałami, to jest chirurgią,
interną, ginekologią i położnictwem, zgłasza się dziecko z oparzeniem 70%
powierzchni ciała. Czy w takim przypadku można wezwać karetkę systemową? Co z dzieckiem uderzonym w klatkę piersiową z objawami wstrząsu?
Karetka typu S przywozi pacjenta do izby przyjęć z urazem twarzoczaszki; pacjent jest nieprzytomny. Czy zespół, który przywiózł pacjenta, może
– według mnie powinien – odwieźć go do oddziału specjalistycznego? Sztywne i bardzo rygorystyczne interpretowanie przepisów powoduje, że takich
przykładów mógłbym wymieniać wiele. W praktyce dochodzi do sytuacji,
w których ratownictwo, traktowane jako przyszpitalne, nie może świadczyć
pomocy osobom potrzebującym, które nie są do tego szpitala przyjęte.
We wszystkich tych przypadkach, ale również w wielu innych interpretacja zarządzających Państwowym Ratownictwem Medycznym jest taka, że
szpital musi wezwać zespół pozasystemowy. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji: najbliższa karetka stoi, czekając, aż przyjedzie właściwa, która ma
do pokonania 40 km, co zajmuje aż 2h. W moim przekonaniu pacjent, który
znalazł się w izbie przyjęć takiego szpitala, nie jest jego pacjentem, dlatego
zespół ratownictwa medycznego powinien interweniować i udzielać świadczeń medycznych.
Bardzo proszę Pana Ministra o interpretację przepisów ustawy z dnia 20 października 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410)
oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135), a tym samym ustosunkowanie się do wyżej poruszonych problemów.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski


Odpowied
Warszawa, 2012.10.29
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Stanisława Karczewskiego, które zostało przesłane przy piśmie Wicemarszałka Senatu, Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, z dnia 11 października 2012 r., znak: BPS/043-18-705/12, w sprawie dys-
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ponowania zespołów ratownictwa medycznego do pacjentów przebywających w szpitalu, uprzejmie informuję, co następuje.
Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.)
zespół ratownictwa medycznego jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w rejonie operacyjnym,
określonym w wojewódzkim planie działania systemu. Dodać należy, że akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia kieruje wyznaczony
przez dyspozytora medycznego kierujący, którym jest członek zespołu ratownictwa
medycznego. Kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych podejmuje decyzje o sposobie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej choremu, a także
decyduje o ewentualnym transporcie poszkodowanego. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ww.
ustawy zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagiego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału
ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza
koordynatora ratownictwa medycznego. Należy ponownie wskazać, że decyzję o transporcie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (w tym poparzonego dziecka,
dziecka z urazem klatki piersiowej) oraz decyzję o ostatecznym miejscu tego transportu podejmuje kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych
na miejscu zdarzenia – samodzielnie, lub po konsultacji z dyspozytorem medycznym
lub lekarzem koordynatorem, ratownictwa medycznego. Wskazać również trzeba, że
w przypadku, gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie stwierdzony stan, który wymaga transportu z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala,
w którym znajduje się centrum urazowe albo do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (np. do oddziału oparzeniowego dla dzieci) lub, gdy tak zadecyduje
lekarz systemu obecny na miejscu zdarzenia, osobę taką transportuje się bezpośrednio do wskazanego szpitala, w którym udzielona zostanie właściwa pomoc medyczna
adekwatna do stanu zdrowia chorego (art. 45 ust. 1 ww. ustawy).
Odnosząc się do kwestii transportu sanitarnego należy wskazać, że obowiązek
zapewnienia transportu pacjentom przebywającym w szpitalu spoczywa na tym podmiocie leczniczym, w którym znajduje się aktualnie pacjent, a nie na zespołach ratownictwa medycznego, które są odpowiedzialne za wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych. Powyższy obowiązek wynika wprost
z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcy, stanowiący, że na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym
zakresie, i z powrotem, m.in. w przypadkach:
1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia,
2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484)
mówi w §8 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów, że „Świadczeniodawca, w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług
transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie, z wyjątkiem świadczeniodawców, udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie”.
Mając na uwadze powyższe przepisy, należy wskazać, że zespoły ratownictwa medycznego nie powinny być dysponowane do pacjentów hospitalizowanych w szpitalach, natomiast mogą być dysponowane do pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych oraz w ramach świadczeń całodobowych i stacjonarnych innych niż
świadczenia szpitalne, z zastrzeżeniem jednak, że przyczyną wezwania jest stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, o którym mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie
Medycznym. Każdy szpital zobowiązany jest do zapewnienia transportu sanitarnego

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

69

na rzecz swoich pacjentów. Koszt transportu mieści się w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej zakontraktowanych u danego świadczeniodawcy przez płatnika (NFZ).
Warunki transportu (np. stopień pilności, transport kołowy, lotniczy, z lekarzem, bez
lekarza) określa lekarz wystawiający zlecenie. Szpital może zabezpieczać transport
sanitarny na rzecz swoich pacjentów w ramach własnych sił i środków lub zlecać
jego wykonanie innemu podmiotowi, na podstawie zawartej umowy na realizację tych
świadczeń z innym podmiotem w taki sposób, aby zapewnić ich należytą dostępność.
Dodać trzeba, że realizacja przez zespół ratownictwa medycznego transportu międzyszpitalnego powodowałaby wyłączenie tego zespołu z pozostawania w gotowości
w przypisanym mu rejonie operacyjnym i naruszałaby umowę zawartą z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Powodowałoby to także brak zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego na rzecz np. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, osób, które ucierpiały w wyniku urazów bądź nagłych
zachorowań w domu lub w miejscu pracy. Tymczasem pacjentowi w stanie nagłym
przebywającemu na leczeniu w warunkach szpitalnych, bez względu na profil działalności tego szpitala, pomocy udziela personel medyczny szpitala, który ma kwalifikacje
w tym zakresie, a w razie konieczności zostaje zlecony transport sanitarny do innego
podmiotu leczniczego.
Podsumowując należy stwierdzić, iż przepisy dają możliwość transportu przez zespoły ratownictwa medycznego osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bezpośrednio z miejsca zdarzenia do centrum urazowego lub innego szpitala posiadającego
oddziały wielospecjalistyczne, jednakże zły stan pacjenta może wykluczać długi transport i wymusić konieczność ustabilizowania jego funkcji życiowych w najbliższym
szpitalu z SOR lub Izbą Przyjęć, poprzez wdrożenie procedur medycznych ratujących
życie, niemożliwych do wykonania w zespole ratownictwa medycznego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiły się osoby, które zwróciły moją
uwagę na kwestie związane z prawem do nabywania renty rodzinnej po
zmarłym małżonku.
Przedstawiono mi dwie następujące sytuacje. W pierwszej dwie osoby
w małżeństwie pracują i obie nabywają prawo do emerytury. Kiedy później
jedno z małżonków umiera, wdowiec lub wdowa nabywa prawo do przejścia na rentę rodzinną stanowiącą 85% świadczenia emerytalnego, które
przysługiwało zmarłemu. W drugiej sytuacji jedno z małżonków pracuje i nabywa prawo do świadczeń emerytalnych, a drugie nie pracuje i pozostaje
na jego utrzymaniu. W sytuacji śmierci pierwszego z małżonków osobie bez
prawa do świadczeń emerytalnych również przysługuje prawo do przejścia
na rentę rodzinną stanowiącą 85% świadczenia, które przysługiwało zmarłemu. W moim odczuciu identyczne traktowanie obu tych sytuacji jest niesprawiedliwe. Skoro osoba, która nie wypracowała prawa do świadczenia
emerytalnego, otrzymuje 85% wysokości świadczenia emerytalnego zmarłego małżonka, to wdowa lub wdowiec, którzy wypracowali własne świadczenia, powinni mieć możliwość przejścia na rentę rodzinną w wysokości 100%
kwoty otrzymywanej przez małżonka.
Zwracam się z pytaniem, czy Pan Minister dostrzega konieczność zmian
przepisów dotyczących wysokości przyznawanej renty rodzinnej po zmarłym małżonku, tak aby osoby posiadające własne świadczenia nie czuły się
pokrzywdzone.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina


Odpowied
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy wystąpieniu Pana Marszałka z dnia 11 października 2012 r., znak: BPS/043-18-706/12, oświadczeniem złożonym przez senatora
Kazimierza Kleinę podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r.,
w sprawie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku uprzejmie informuję, że
uregulowania w tym zakresie, zawarte w ustawie 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.), choć być może nie spełniają oczekiwań wszystkich zainteresowanych, uważam za optymalne.
Generalnie – w prawie ubezpieczenia społecznego obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych może zatem ustalić uprawnienia do więcej niż jednego świadczenia przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, ale tylko jedno z nich może być
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wypłacane. Zgodnie z art. 95 tej ustawy, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z prawem do renty rodzinnej, wypłaca
się tylko jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną.
Pragnę podkreślić, że podstawą sprawiedliwego pojmowania prawa jest, wynikająca z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, zasada równości wszystkich obywateli wobec prawa. Na gruncie przepisów emerytalno-rentowych zasada ta dotyczy stosowania wobec
określonego kręgu osób takich samych rozstrzygnięć nie tylko w zakresie warunków
objęcia systemem ubezpieczeń, czy też nabywania uprawnień do świadczeń, ale również mechanizmu ustalania ich wysokości.
Wszystkie osoby, którym zmarł członek rodziny przyczyniający się do zaspokojenia jej potrzeb, mają w polskim ustawodawstwie – także w tym obowiązującym przed
dniem 1 stycznia 1999 r. – takie same uprawnienia.
Nie należy również zapominać, że renta rodzinna jest świadczeniem chroniącym
przede wszystkim małoletnie, niezdolne do pracy dzieci osoby ubezpieczonej oraz kobiety-wdowy pozostające na utrzymaniu współmałżonków.
Wobec powyższego uprzejmie informuję, że nie mogę podzielić opinii pana senatora
o konieczności zmiany przepisów regulujących zasady ustalania wysokości renty rodzinnej. Każda wdowa (wdowiec) uprawniona do własnej emerytury może bowiem z niej
zrezygnować i pobierać rentę rodzinną, jeśli jest ona świadczeniem korzystniejszym.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Ustanowione w art. 186 kodeksu pracy zasady oraz gwarancje powrotu
do pracy po urlopie wychowawczym nakładają na pracodawcę obowiązek
przywrócenia pracownika na stanowisko zajmowane przed urlopem wychowawczym lub – jeśli nie jest to możliwe – na stanowisko równorzędne lub
stanowisko odpowiadające kwalifikacjom zawodowym pracownika. Ten
sam przepis gwarantuje przyznanie pracownikowi wynagrodzenia, które nie
będzie niższe niż należne mu na danym stanowisku w momencie powrotu.
W mojej ocenie przepis ten jednak nie daje powracającym do pracy matkom wystarczających gwarancji zapewnienia ciągłości pracy. Brakuje w nim
chociażby określenia okresu ochronnego, podczas którego dana osoba przywrócona do pracy po urlopie wychowawczym nie musiałaby obawiać się
o to, że zostanie zwolniona. Praktyka pokazuje bowiem, że nierzadko dzieje
się tak, iż osoby powracające z urlopu wychowawczego są przywracane do
pracy, ale jedynie na bardzo krótki okres, na przykład na miesiąc, po czym
są zwalniane pod dowolnym pretekstem.
Ze względu na przytoczone argumenty trudno dziwić się głosom, jakie
otrzymuję od kobiet planujących macierzyństwo. Ich obawy dotyczą szczególnie braku jakiejkolwiek ochrony stosunku pracy po powrocie do pracy
z urlopu wychowawczego.
Proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedstawionym problemem,
bowiem przedmiotowa kwestia jest niezwykle istotna w kontekście wsparcia
polityki rodzinnej.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 31 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 października br. znak: BPS-043-18-707/12
w sprawie oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę podczas
18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października br. dotyczącego powrotu do pracy pracownika po urlopie wychowawczym na stanowisko zajmowane przed urlopem,
uprzejmie informuję, co następuje.
Pracownikom kończącym korzystanie z urlopu wychowawczego, zarówno gdy
jest to zakończenie planowane, zgodne z terminem zakończenia urlopu wynikającym
z wniosku, jak i przedterminowe, spowodowane rezygnacją pracownika, Kodeks pracy
gwarantuje dopuszczenie do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest
to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu
lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi
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w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem (art. 1864 k.p.).
Dopuszczenie pracownika do pracy po skorzystaniu z urlopu wychowawczego jest
bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy.
Przesłankę braku możliwości dopuszczenia pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku należy interpretować ściśle i rygorystycznie. Jeżeli bowiem, np. stanowisko zajmowane przez pracownika przed urlopem wychowawczym nie jest wolne po jego powrocie do pracy po zakończonym urlopie, pracodawca jest obowiązany
„zwolnić” to stanowisko i dopuścić pracownika do pracy. W wielu przypadkach może
to oznaczać konieczność rozwiązania z innym pracownikiem stosunku pracy lub przesunięcia go na inne stanowisko pracy, czego pracodawca mógłby uniknąć gdyby zatrudnił na stanowisku pracy zwolnionym na okres urlopu wychowawczego innego
pracownika na zastępstwo. Zatrudnienie na stanowisku zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu może natomiast uniemożliwiać przeprowadzenie w firmie zmian organizacyjnych, skutkujących np. likwidacją konkretnego stanowiska pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien, jak już nadmieniono wyżej, zagwarantować pracownikowi kontynuowanie zatrudnienia na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed
rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom
zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym
urlopem.
Natomiast ewentualne wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony każdemu pracownikowi, w tym także pracownikowi, który powrócił do pracy po
urlopie wychowawczym, i któremu z powodu niemożności zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy powierzono inną pracę – związane jest z obowiązkiem
wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (art. 30 §4 k.p.). Przyczyna ta,
w świetle orzecznictwa sądowego, powinna być obiektywna, konkretna i prawdziwa. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 6 grudnia 2001 r. (I PRN 715/00, Pr. Pracy
z 2002 r., Nr 10, str. 34) Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że wypowiedzenie umowy
o pracę stanowi wprawdzie zwykły sposób jej rozwiązania, ale nie oznacza przyzwolenia na arbitralne, dowolne, nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto – zdaniem tego Sądu – w razie
np. rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących
ocena doboru pracownika do zwolnienia powinna być dokonana z uwzględnieniem
wszelkich okoliczności sprawy, tj. nie tylko związanych bezpośrednio ze stosunkiem
pracy (jak np. wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe, stosunek do obowiązków pracowniczych, predyspozycje do zajmowania określonego stanowiska, etc.), ale również dotyczących sytuacji osobistej i rodzinnej pracownika.
Zasadność wskazanej przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia może zostać
zweryfikowana w trybie wniesionego przez pracownika (w tym także np. przez pracownika, który powrócił do pracy po urlopie wychowawczym) do sądu pracy odwołania od
wypowiedzenia art. 264 §1 k.p. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu
do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 §1 k.p.).
Uprzejmie informuję, że pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może mieć
ochronę stosunku pracy, jeżeli skorzysta z uprawnienia określonego w art. 1867 k.p.
Na podstawie tego przepisu, może on złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego
wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu
pracy w okresie, w którym mógłby skorzystać z takiego urlopu. Stosownie do przepisu art. 1868 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę
w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie
przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
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Pragnę uprzejmie zauważyć, iż w mojej ocenie zwiększanie ochrony stosunku pracy
rodziców obciążonych obowiązkami rodzinnymi może działać raczej na ich niekorzyść.
Im bardziej bowiem rozszerzona ochrona stosunku pracy (poza najbardziej uzasadnione jej okresy) tym bardziej pracodawcy unikają zatrudniania ludzi młodych. Należy
także zwrócić uwagę, że proponowanego przez Pana Senatora rozwiązania nie przewiduje się nawet w przypadku powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Trzeba
bowiem wyważyć co jest bardziej korzystne z punktu widzenia młodych rodziców:
możliwość pracy na podstawie umowy o pracę i korzystanie z uprawnień rodzicielskich, czy też unikanie przez pracodawców zatrudniania perspektywicznych rodziców
ze względu na „usztywnienie” ich stosunku pracy.
Przedstawiając powyższe, uważam, że przepisy prawa pracy dotyczące gwarancji
kontynuowania przez pracownika zatrudnienia po zakończeniu urlopu wychowawczego są wystarczające i nie zachodzi konieczność podejmowania prac legislacyjnych,
które miałyby na celu zmianę istniejącej w tej materii regulacji prawnej.
Z poważaniem
Radosław Mleczko
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Liczne wątpliwości, nawet pomimo zmian, jakie zostały wprowadzone
ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, budzi nadal procedura odrolnienia gruntów. Wszczęcie
procedury następuje z reguły na wniosek osoby zainteresowanej zmianą
przeznaczenia gruntu, który składany jest do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wnioskodawca nie może być jednak pewien rozstrzygnięcia
organu, gdyż ustawa nie reguluje w sposób dostateczny, jakie przesłanki
powinny być spełnione, aby nastąpiło odrolnienie. Innymi słowy, wydanie
decyzji w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntu zależy w dużej mierze
od uznania organu. Dodać wypada, że w wielu przypadkach postępowanie
administracyjne trwa nawet kilka lat, a i to nie daje gwarancji pozytywnego
rozpatrzenia wniosku.
Trudno zatem się dziwić, że stronom takiego postępowania nierzadko
towarzyszy frustracja oraz poczucie niesprawiedliwości. Znaczna uznaniowość organów administracji publicznej oraz przewlekłość postępowania niejednokrotnie niweczą plany wnioskodawców – na przykład inwestycyjne –
a na dodatek przyczyniają się do podważenia zaufania obywateli do instytucji publicznych. O istnieniu takiego problemu świadczą chociażby sygnały,
jakie docierają do mojego biura senatorskiego.
W związku z tym proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby wypracowania właściwych zmian legislacyjnych w omawianym obszarze.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala


Odpowied
Warszawa, 6 listopada 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Marszałek!
W związku z pismem Pani Marszałek z dnia 11 października 2012 roku, znak:
BPS/043-18-708, przy którym zostało nadesłane oświadczenie złożone przez Senatora
Pana Ryszarda Knosalę, podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października
2012 roku, w sprawie dotyczącej „odrolnienia” gruntów rolnych, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Na wstępie należy sprecyzować, że w systemie prawnym nie funkcjonuje pojęcie
„odrolnienia”, jest to natomiast potoczne określenie przeznaczenia gruntów rolnych
na cele nierolnicze. Przez przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze należy rozumieć ustalenie innego niż rolniczy sposobu wykorzystania gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Natomiast przez wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – zgodnie z art. 4
pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jedn.
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) – należy rozumieć rozpoczęcie
innego niż rolnicze wykorzystania gruntów. Oznacza to, że wyłączenie gruntów z produkcji jest czynnością faktyczną polegającą na rozpoczęciu innego użytkowania.
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Żeby przybliżyć procedury dotyczące przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze należy dodatkowo wyjaśnić, że przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. 2012, poz. 647 z późn.
zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego
oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1), a w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4 ust. 2).
Z przepisów ww. ustawy wynika, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego należy do zadań własnych gminy. Dlatego też, o tym czy w granicach
administracyjnych gminy będą mogły być realizowane inwestycje, decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który opracowuje gmina, a w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W związku z powyższym odnosząc się do wątpliwości Pana Senatora, należy wyjaśnić, że na podstawie art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, wymagającego zgody
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o której mowa w art. 7 ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powyższego
przepisu wynika, że przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących
użytki rolne klas I–III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha (od dnia 1 stycznia 2009 roku położonych tylko na obszarach
wiejskich), musi nastąpić każdorazowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
O zmianie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów, które w procedurze opracowywania planu miejscowego nie wymagają uzyskania zgody Ministra w myśl art. 7
ust. 2 wskazanej ustawy decyduje rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego.
Odpowiadając natomiast na wątpliwości Pana Senatora, dotyczące zasad przeznaczania na cele nierolnicze gruntów rolnych, należy przypomnieć, że ustawa o ochronie
gruntów rolnych i leśnych przede wszystkim w dwóch zapisach odnosi się do kwestii przesłanek, jakimi winien kierować się organ przy zmianie przeznaczenia gruntu
rolnego na cele nierolnicze. Otóż art. 6 ust. 1 ustawy stanowi, że na cele nierolnicze
powinny być przeznaczane przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów
jako nieużytki, a w razie ich braku – grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
Ponadto art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, iż ochrona gruntów rolnych polega m.in.
na ograniczaniu ich przeznaczenia na cele nierolnicze. Regulacje wynikające z tych
przepisów wskazują, iż ochronie ilościowej i jakościowej podlegają wszystkie grunty
rolne niezależnie od klasy bonitacyjnej, co oznacza, że nie można swobodnie przeznaczać ich na cele nierolnicze – wbrew zasadom racjonalnego gospodarowania rolniczą
przestrzenią produkcyjną.
Ponadto z powyższych unormowań prawnych jednoznacznie wynika, że na cele
nierolnicze można przeznaczać jedynie nieużytki. Oczywiście zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ ustawodawca wskazał również, że w razie braku
nieużytków można na cele nierolnicze przeznaczać inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej, czyli w kolejności grunty rolne następujących klas bonitacyjnych:
VI, V, IVa, IVb i dopiero w ostateczności grunty wyższych klas: IIIa, IIIb, II i I.
W świetle powyższych wyjaśnień warto również zauważyć, że organ właściwy
w zakresie ochrony gruntów rolnych rozpatruje wnioski tylko z punktu widzenia za-
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sadności ochrony gruntów rolnych najwyższej wartości produkcyjnej oraz zwartości
przestrzeni rolniczej przed zainwestowaniem. Podkreślił to również Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lipca 2004 roku, sygn. akt II SA
1139/03 (Lex nr 158883), stwierdzając, że „Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że już
z wymagań ustawowych dotyczących treści wniosku wynika, że Minister nie ocenia go
z punktu widzenia słuszności bądź prawidłowości zamierzeń urbanistycznych miasta
czy gminy, które mają być realizowane na terenie objętym wnioskiem, ale z punktu
widzenia ochrony zwartej przestrzeni rolniczej”.
Reasumując, odnosząc się do kryteriów, jakimi organ kieruje się podczas rozpatrywania wniosków z zakresu przeznaczania na cele nierolnicze gruntów rolnych
klas I–III, należy podkreślić, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, po
szczegółowej analizie nadesłanych przez wnioskodawcę dokumentów oraz argumentów przedstawionych w uzasadnieniu wniosku. Ustawa nie może określać wszystkich
przesłanek jakimi należy kierować się podczas wyrażania zgody, ponieważ zarówno
struktura gruntów rolnych, jak i ukształtowanie przestrzenne oraz wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze i środowiskowe gmin są różne. Ponadto planowanie przestrzenne jest procesem „płynnym”, gdzie stan faktyczny zagospodarowania
gruntów występujących na terenie gmin ulega ciągłym zmianom i nie jest możliwe
aby ustawa określała szczegółowe wytyczne określające zasady racjonalnego gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną w kontekście ochrony gruntów rolnych.
Dlatego też decyzja w przedmiotowych sprawach jest decyzją uznaniową. Różne uwarunkowania przestrzenne gmin sprawiają, że nie jest możliwe stworzenie katalogu
zamkniętego – instrukcji opisującej ścisłe zasady i wytyczne dotyczące przeznaczania
na cele nierolnicze gruntów rolnych. Poza tym wprowadzenie takiego katalogu może
niejednokrotnie wiązać się z bezwzględną ochroną gruntów rolnych, co może doprowadzić do zahamowania procesu inwestycyjnego gminy.
W związku z powyższym nie bez znaczenia jest fakt, że to podmiot zwracający
się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze aby uzyskać taką zgodę, musi ten wniosek tak skonstruować i udowodnić
wszelkie istotne okoliczności przemawiające za jego zasadnością aby przekonać organ orzekający o tym, że wniosek może być uwzględniony (w ramach uznania administracyjnego). Potwierdzenie powyższej tezy znalazło swe odzwierciedlenie m.in.
w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. akt II
OSK329/09.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke

78

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
„Nie jestem ojcem swojego dziecka” – to problem, przed którym stanęło
wielu mężczyzn. Każdy z nich miał prawo do zaprzeczenia ojcostwa, jednakże prawo to nie przysługuje w równym stopniu każdemu mężczyźnie, a jest
ono zależne od procedury, która miała zastosowanie w momencie ustalania
ojcostwa.
Jak się bowiem okazuje, w najgorszej sytuacji są tu mężowie, ponieważ
swojemu ojcostwu względem dziecka urodzonego w związku małżeńskim
mogą zaprzeczyć w terminie maksymalnie sześciu miesięcy od momentu
dowiedzenia się o narodzinach dziecka. Zatem w większości przypadków
będziemy mieli do czynienia z zaprzeczeniem ojcostwa w stosunku do kilkumiesięcznego dziecka. W znacznie lepszej sytuacji jest każdy inny mężczyzna, który przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego uznał dziecko
niepochodzące ze związku małżeńskiego. Na dochodzenie bezskuteczności
uznania ma on również sześć miesięcy, ale termin ten biegnie od momentu
dowiedzenia się, że dziecko od niego nie pochodzi. Z ogólnego punktu widzenia przepis ten wydaje się najbardziej poprawny i zasadny. Mężczyzna ma
sześć miesięcy, w ciągu których może zdecydować, czy mimo braku więzów
krwi dalej chce być ojcem dziecka nie tylko w życiu, ale również w sferze
prawnej.
Główną zasadą, na jakiej opierają się przepisy kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, jest dobro dziecka. Krótki, sześciomiesięczny termin ma na
celu ochronę dzieci, poczucia ich tożsamości i przynależności do rodziny. Jednakże nie jest zrozumiałe, dlaczego w różny sposób uregulowano ochronę
dziecka urodzonego z małżeństwa i dziecka, które nie pochodzi ze związku
małżeńskiego. Przepis odnoszący się do męża matki godzi również w jego
prawa, ponieważ okoliczność pochodzenia dziecka od innego mężczyzny
często ujawnia się dopiero po kilku latach, wówczas jednak jest już za późno na wszczęcie procedury zaprzeczenia ojcostwa. W efekcie zdarza się, że
mężowie, którzy czują się zdradzeni i oszukani, nie mogą dochodzić swoich
praw przed sądem tylko dlatego, że oszustwo ich żon przetrwało kilka lat.
W takiej sytuacji uzasadnione jest rozszerzenie stosowania zapisów art.
78 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w taki sposób, aby mąż matki miał
prawo wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w takim trybie, w jakim
może to uczynić każdy inny mężczyzna, a więc w terminie sześciu miesięcy
liczonym nie od momentu powzięcia informacji o narodzinach dziecka, ale od
momentu, kiedy dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi.
Proszę więc Pana Ministra o rozważenie zasadności wprowadzenia opisanych zmian.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 15 listopada 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Ryszarda Knosali, przekazane
przy piśmie Pani Marszałek z dnia 11 października 2012 r., nr BPS/43-18-709/12,
w sprawie początku biegu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa,
uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Zagadnienie pochodzenia dziecka było przedmiotem ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 220, poz. 1431) nowelizującej ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), zwanej dalej k.r.o. Ustawą tą
dokonano zmiany art. 63 k.r.o., wprowadzając zasadę, zgodnie z którą ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka pełnoletniego dopuszczalne jest tylko na jego żądanie,
z wykluczeniem w tym zakresie kompetencji matki i domniemanego ojca. Nowela nie
zmieniła natomiast zawartych w przywołanym przepisie regulacji dotyczących terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
De lege lata określenie w art. 63 k.r.o. biegu terminu do wytoczenia przez męża
matki powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (sześć miesięcy od dnia, w którym mąż
dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia
przez dziecko pełnoletniości), nie jest koherentne z innymi regulacjami dotyczącymi
ustalenia pochodzenia dziecka. W myśl bowiem art. 6113 k.r.o. mężczyzna, którego
ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie
urodzenia dziecka jako jego matka, może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że kobieta
wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż do
osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Z kolei zgodnie z art. 78 §1 k.r.o. mężczyzna,
który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania
w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie
pochodzi.
W tym miejscu należy podnieść, iż pomimo tego, że przesłanką powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, jak i powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest
okoliczność, że dziecko nie pochodzi od danego mężczyzny – ustawodawca inaczej
kształtuje początek biegu terminu zawitego do wytoczenia wspomnianych powództw.
Niewątpliwie rozwiązanie przyjęte dla powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa
jest mniej korzystne dla mężczyzny chcącego zakwestionować swoje ojcostwo niż to,
które występuje przy powództwie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.
W doktrynie prawa podkreśla się, że przyjęte w k.r.o. rozwiązanie, dotyczące ustalenia terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest krzywdzące dla
męża matki, który dowiedziawszy się o tym, że dziecko nie pochodzi od niego po upływie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o urodzeniu dziecka nie będzie miał już możliwości skutecznego uruchomienia właściwej procedury sądowej1. W takim przypadku
może liczyć na wytoczenie powództwa przez prokuratora (86 k.r.o.) albo przez dziecko
po osiągnięciu przez nie pełnoletniości (art. 63 in fine k.r.o.).
Z drugiej jednak strony argumentem na rzecz określenia w art. 63 k.r.o. terminu
na zaprzeczenie ojcostwa w sposób aktualnie obowiązujący jest dobro dziecka. W wyroku z dnia 3 kwietnia 2000 r. Sąd Najwyższy skonstatował, że dziecko urodzone
i wychowujące się w związku małżeńskim ma prawo do bezpieczeństwa, niezbędne1

Zob. K. Pietrzykowski (red.), (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2012,
s. 695.
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go dla prawidłowego ukształtowania jego osobowości. Dlatego ustawodawca dokonał
w art. 63 k.r.o. na jego korzyść wyboru między zasługującym na ochronę co do zasady
interesem ojca, którego obowiązki związane są zasadniczo z ojcostwem biologicznym
a przedstawionym wyżej interesem dziecka do wychowywania w naturalnym, niekwestionowanym środowisku rodzinnym2. Za pozostawieniem obecnego status quo w zakresie wyznaczenia terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez
męża matki przemawia również zasada stabilności stanu cywilnego dziecka.
Mając na względzie wskazane wyżej argumenty, jak też ujawniające się w orzecznictwie i doktrynie poważne wątpliwości co do sposobu uregulowania w prawie rodzinnym terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, o których również była mowa, uprzejmie informuję, iż przedstawię powyższą kwestię do rozważenia
działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Potrzeba podjęcia ewentualnych dalszych działań na omawianym polu, w tym o charakterze legislacyjnym, zostanie przeze mnie rozważona po uzyskaniu stanowiska ww.
Komisji.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu

2

I CKN 565/98. Lex nr 50845.
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
W §19 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zapisane są postanowienia, zgodnie z którymi wydzielone miejsca postojowe powinny być wytyczane z uwzględnieniem konieczności zachowania pewnych minimalnych odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym lub budynku zamieszkania zbiorowego. Na przykład w przypadku parkingów do
4 miejsc postojowych odległość ta musi wynosić minimum 7 m. Odległość
ta wzrasta proporcjonalnie do liczby wydzielonych miejsc postojowych. Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało w §19 ust. 4 rozporządzenia,
w którym zniesiono obowiązek zachowania wskazanych wyżej parametrów,
jeśli miejsca postojowe usytuowane są między liniami rozgraniczającymi ulicę. Wydaje się, że w takim wypadku możemy mieć na względzie jedynie
przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, które
ogólnie dopuszczają parkowanie na chodniku pod warunkiem pozostawienia co najmniej 1,5 m w celu umożliwienia przejścia.
Przedstawione unormowania budzą jednak pewne wątpliwości. Zachowanie wspomnianych minimalnych odległości, o których mowa w rozporządzeniu – w przypadku lokalizowania miejsc postojowych w pobliżu budynku
– jest istotne nie tylko ze względu na ograniczenie uciążliwości, jaką powodują parkujące samochody (hałas, spaliny), ale także ze względu na ograniczenie zagrożenia związanego z pożarem (umożliwienie prowadzenia akcji
ratunkowo-gaśniczej).
Z sygnałów, jakie trafiają do mojego biura, wynika, że w szczególnie niekorzystnej sytuacji są osoby mieszkające w centrach miast, których mieszkania (okna) usytuowane są od strony drogi. Osoby te skarżą się, że samochody parkujące bezpośrednio pod ich oknami są dla nich sporym kłopotem.
Jeśli bowiem nawet zostanie zachowana odległość 1,5 metra od budynku, to
i tak trudno w tym wypadku mówić o spełnieniu standardów wynikających
z przepisów rozporządzenia (co najmniej 7 m od okien). Powstaje w tym miejscu pytanie, czy faktycznie słuszne jest całkowite wyłączenie stosowania
w tym przypadku §19 ust. 1. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że druga
strona tego sporu – właściciele pojazdów – też ma swoje racje. Niewątpliwie
ustanowienie strefy ochronnej, także w odniesieniu do miejsc postojowych
zlokalizowanych w obrębie linii rozdzielających ulicę, może prowadzić do
ograniczenia liczby miejsc parkingowych. Należy jednak pamiętać, że po stronie mieszkańców przemawiają argumenty związane z bezpieczeństwem.
Proszę zatem Pana Ministra o zweryfikowanie istniejącego stanu prawnego pod kątem poprawy sytuacji osób, których mieszkania położone są
w bezpośrednim sąsiedztwie ulic, a przez to są narażone na wiele niekorzystnych skutków opisanych w niniejszym oświadczeniu.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 8 listopada 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 Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 11 października 2012 r., znak: BPS/043-18-710/12, dotyczące rozważenia zmiany przepisów regulujących sposób sytuowania miejsc postojowych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla samochodów osobowych, uprzejmie informuję i wyjaśniam.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.) normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach – zgodnie z art. 1 tejże ustawy.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Do ww. przepisów techniczno-budowlanych należą m.in. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.).
Przepisy ww. rozporządzenia stosuje się, zgodnie z §2 ust. 1, przy projektowaniu,
budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także
do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Tak więc, wymagania określone w rozporządzeniu nie mają zastosowania w przypadku remontu oraz nie dotyczą budynków
istniejących, powstałych przed dniem wejścia w życie powyższej regulacji czyli przed
dniem 16.12.2002 r. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy obowiązujące
w dacie budowy konkretnego budynku i to one ustalają sposób zagospodarowania
działki przeznaczonej pod zabudowę oraz zakres niezbędnych instalacji i urządzeń,
w jakie powinien być wyposażony taki budynek.
Zgodnie z przepisem §18 ust. 1 ww. rozporządzenia zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Ponadto, liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne – §18 ust. 2.
Minimalne odległości sytuowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych
od granicy działki budowlanej oraz okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt
ludzi w zależności od liczby tych miejsc określa przepis §19 ww. rozporządzenia.
Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub
otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, zgodnie z §19 ust. 1
ww. rozporządzenia, nie może być mniejsza niż:
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1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
2) 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem §276 ust. 1.
Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
1) 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
2) 6 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,
3) 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk – §19 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę – §19 ust. 4.
Istotą przepisu §19 ww. rozporządzenia jest zapewnienie takiego sytuowania
miejsc postojowych na działce budowlanej, która będzie podlegała zabudowie, by nie
ograniczać możliwości zabudowy sąsiednich działek budowlanych np.: jeśli inwestor
planuje usytuowanie do czterech miejsc parkingowych na swojej działce, minimalna odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej wynosi 3 m, co gwarantuje
zachowanie odległości 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wymaganej w §19 ust. 1 rozporządzenia. Jednak zachowanie odległości określonych w §19 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, ze względu na zastane uwarunkowania,
może okazać się niemożliwe. Przykładem takiej sytuacji jest konieczność zapewnienia miejsc postojowych w zwartej zabudowie miejskiej, gdzie budynki są usytuowane
w bezpośrednim sąsiedztwie ulic, natomiast z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie
ruchu drogowego konieczne jest stworzenie możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego.
Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej Ministerstwo
nie planuje zmian przepisów przedmiotowego rozporządzenia w zakresie dotyczącym
sytuowania miejsc postojowych.
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 środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Niemal każdego roku powraca problem niewystarczającego dostępu
mieszkańców powiatu limanowskiego do bieżącej wody pitnej. W ostatnich
latach na terenie powiatu kilkakrotnie odbywały się w tej sprawie spotkania z przedstawicielami rządu. Największe z nich odbyło się w Limanowej
30 stycznia 2006 r., z mojej inicjatywy, z udziałem ówczesnego ministra środowiska, profesora Jana Szyszki. Mówiono wówczas o potrzebie budowy
zbiornika wodnego w Młynnem, który to zbiornik znacznie przyczyniłby się
do poprawy omawianej sytuacji, oraz o rozbudowie sieci wodociągowej. Dostęp mieszkańców powiatu limanowskiego do wody jest ograniczony latem
i jesienią, gdy występują małe opady deszczu, a także zimą, gdy silne mrozy
na długie tygodnie ścinają lodem ziemię i rzeki. Klimatolodzy przestrzegają,
że w naszym klimacie umiarkowanym okresów suszy będzie przybywać.
Z badań wykonanych w 2012 r. przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej wynika, że tylko 31% mieszkańców powiatu korzysta z wody wodociągowej o systematycznie kontrolowanej jakości. Jak
informuje sanepid, w powiecie trzydzieści dziewięć tysięcy osób korzysta
z wodociągów sieciowych, pozostałe osiemdziesiąt osiem tysięcy zaś – z indywidualnych ujęć wody, które są mało wydajne. W celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców powiatu w dobrą wodę o systematycznie nadzorowanej
jakości sanepid zaleca rozbudowę istniejących wodociągów oraz budowanie
nowych w rejonach pozbawionych zbiorowego zaopatrzenia w wodę – jak na
przykład Raba Niżna, Lubomierz, Wysokie, Kanina, Jurków.
W wyniku próśb kierowanych do biur parlamentarnych przez mieszkańców powiatu limanowskiego, którzy już drugi rok doświadczają przykrych
skutków coraz częstszych okresów suszy, zwracam się z zapytaniem, czy
według Pana Ministra zasadne byłoby wykonanie pełnej dokumentacji opisującej skalę zjawiska braku dostępu mieszkańców powiatu limanowskiego
do bieżącej wody pitnej, i na tej podstawie, w porozumieniu z lokalnymi samorządami, wypracowanie planu sukcesywnego, rozłożonego na najbliższe
lata, finansowania budowy jakże bardzo potrzebnej sieci wodociągowej na
terenach ziemi limanowskiej? Czy w opinii Pana Ministra instytucją wiodącą
w opracowaniu takiego dokumentu mógłby być Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej?
W ostatnich tygodniach lokalne media opisywały ciężką sytuację na terenie całego powiatu (www.limanowa.in – materiał „Duże problemy z wodą”
z dnia 12 września 2012 r.). Ufam, że po dokonaniu konsultacji, w tym także
z lokalnymi samorządami powiatu limanowskiego, w niedługim czasie problem może zostać rozwiązany. Ziemia limanowska, jako teren o dużym potencjale rozwoju agroturystyki nie może być jednocześnie terenem, na którym
regularnie występuje problem z dostępem mieszkańców do bieżącej wody.
Z poważaniem
Stanisław Kogut
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Odpowiedź
Warszawa, 14 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Koguta przekazane przez
p. Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem
z dnia 11.10.2012 r., znak: BPS/043-18-711/12, w sprawie problemów z dostępem
do wody pitnej mieszkańców powiatu limanowskiego, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski

Stanowisko w sprawie oświadczenia senatora Stanisława Koguta,
przekazanego pismem z dnia 11 października 2012 znak: BPS/043-18-711/12
W odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2012 r., znak BPS/043-18-711/12, przekazujące oświadczenie senatora Stanisława Koguta w sprawie problemów z dostępem
do wody pitnej mieszkańców powiatu limanowskiego, uprzejmie przedkładam, co następuje.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze
zm.), zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem
własnym gminy i w związku z tym na gminie oraz na jej wydzielonej jednostce powołanej do wykonywania zadań własnych spoczywa obowiązek zapewnienia mieszkańcom
dostawy wody o odpowiedniej jakości. W przypadku wspólnego wykonywania przez
gminy ww. zadania, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują
odpowiednio właściwe organy:
– związku międzygminnego,
– gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym.
Rozbudowa sieci wodociągowej winna być poprzedzona oceną ekonomiczną zasadności takiej inwestycji, gdyż amortyzacja wybudowanej infrastruktury wodociągowej
będzie mieć wpływ na koszt dostaw wody dla mieszkańców powiatu. Zgodnie z art. 15
ust. 1 ww. ustawy obowiązek zapewnienia budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, spoczywa na
przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Koszty budowy przyłączy zapewnia
na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
Jednocześnie informuję, że przy realizacji projektów związanych z infrastrukturą
wodno-ściekową, jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z dotacji:
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (gminy wiejskie),
– wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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Odnośnie do zbiornika wodnego „Młynne” informuję, iż znajduje się on w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego i przewidziano rezerwę terenową na jego budowę. Budowa zbiornika ma służyć rozwiązaniu problemów
z wodą w powiecie limanowskim, a także częściowej ochronie przed powodzią doliny
rzeki Łososiny.
Jednocześnie informuję, iż w przyszłym roku w ramach prac Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie zostanie zrealizowane zadanie dotyczące opracowania
bilansu wodno-gospodarczego, a następnie warunków korzystania z wód dla zlewni
rzeki Łososiny. Zakres prac przewiduje wykonanie szczegółowego bilansu dynamicznego dla zlewni, którego wyniki posłużą do opracowania projektu warunków korzystania z wód, określających zakazy i nakazy pozwalające na zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewni rzeki, wraz ze strategiczną oceną oddziaływania
na środowisko.
Opierając się na wynikach przeprowadzonej pracy, po dokonaniu wariantowych
analiz w zakresie ochrony przeciwpowodziowej doliny Łososiny (obwałowania, wysiedlenia itp.), można będzie rozważyć zasadność budowy zbiornika „Młynne”.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Niedługo minie czterdzieści lat od pierwszej zapowiedzi o budowie obwodnicy miasta Grybów; tyle samo czasu mija od chwili podjęcia decyzji
o zabezpieczaniu działek pod budowę tej inwestycji. Co kilka lat do tego
urokliwego miasteczka przyjeżdżają naukowcy reprezentujący polskie
uczelnie techniczne i zastanawiają się nad tym, jak w sposób najbardziej
korzystny i stosunkowo niedrogi wybudować niezwykle potrzebny objazd,
który pozwoli na odciążenie centrum i zwiększenie płynności ruchu drogowego. W ten sposób powstało sześć koncepcji przebiegu obwodnicy Grybowa,
wciąż jednak brakuje ostatecznych decyzji, a także pieniędzy na realizację
tych zamierzeń. Za to z roku na rok przybywa samochodów i mimo poczynionych w ostatnim czasie w Grybowie inwestycji drogowych problem płynności
ruchu wciąż pozostaje nierozwiązany.
Mieszkańcy Grybowa przez czterdzieści lat proszą o budowę obwodnicy,
która po pierwsze, odciąży centrum miasta i poprawi płynność ruchu drogowego; po drugie, poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta; po
trzecie, sprawi, że zmniejszy się degradacja zabytkowego rynku Grybowa,
która na skutek emisji spalin i wibracji wywoływanych przez ciężkie samochody postępuje w szybkim tempie.
Przed miesiącem w lokalnych mediach („Sądeczanin” z 6 września
2012 r., artykuł pod tytułem „Grybów: Na dokumentację obwodnicy czekają
od czterdziestu lat”) pojawiła się informacja o tym, że samorządy miasta
i gminy Grybów wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu i Małopolskim Urzędem Marszałkowskim przygotowują dokument, który pozwoli
odpowiedzieć na pytanie, czy wreszcie powstanie obwodnica. W kwietniu
bieżącego roku wójt gminy Grybów powiedział mediom, że wykonane zostaną wstępne prace dokumentacyjne oraz że zostanie pozyskana decyzja
środowiskowa. Działania te ma koordynować marszałek województwa. Dokument pozwoli odpowiedzieć również na pytanie o to, którędy przebiegnie
obwodnica.
Dziś w Grybowie nie można prowadzić polityki rozwojowej miasta, gdyż
niezwykle atrakcyjne pod względem inwestycyjnym tereny miejskie są od
ponad pół wieku zabezpieczone pod budowę obwodnicy. Należałoby zatem
definitywnie odpowiedzieć na następujące pytania: czy obwodnica będzie
budowana i kiedy może rozpocząć się realizacja tej zapowiadanej od dziesięcioletni inwestycji?
Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy można przeprowadzić
konsultacje z udziałem Pana Ministra, przedstawicieli GDDKiA oraz lokalnych samorządów po to, by jednoznacznie stwierdzić, że obwodnica będzie
budowana lub też, że budowana nie będzie, a także ustalić, kiedy ewentualnie może rozpocząć się realizacja inwestycji.
Chcę też zapytać, czy Pan Minister rozważyłby możliwość przeprowadzenia takich konsultacji w samym Grybowie. Warto zobaczyć skalę problemu na własne oczy, a wiem, że lokalne samorządy i parlamentarzyści od lat
zabiegają o wizytę szefa resortu zajmującego się infrastrukturą i ponawiają
zaproszenie do odwiedzin pięknej ziemi grybowskiej.
Z poważaniem
Stanisław Kogut
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Odpowiedź
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2012 r., znak: BPS/043-18-712/12,
przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Stanisława Koguta
podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r. w sprawie budowy
obwodnicy m. Grybów na dk nr 28, uprzejmie przekazuję następujące informacje.
Resort transportu zdaje sobie sprawę jak wielkie znaczenie dla mieszkańców
Grybowa ma budowa obwodnicy, zwłaszcza w kontekście poprawy bezpieczeństwa
i płynności ruchu drogowego na dk nr 28. Należy jednak zauważyć, iż realizacja inwestycji drogowych odbywa się na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu
25 stycznia 2011 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, który
w związku z obecną sytuacją ekonomiczną kraju musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. Zapisy Programu określają limity finansowe przeznaczone na inwestycje. Przyjęte limity są niewystarczające aby zrealizować
wszystkie zadania, nawet te bardzo istotne z punktu widzenia uwarunkowań regionalnych. Zadanie polegające na budowie obwodnicy m. Grybów nie zostało zawarte
w Programie. W konsekwencji przedmiotowa inwestycja nie posiada zapewnionego
źródła finansowania i nie będzie realizowana w obecnej perspektywie finansowej.
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
zobowiązana jest do przygotowywania zadań, które mają największe szanse na dofinansowanie unijne w kolejnej perspektywie finansowej. W chwili obecnej natomiast
w resorcie transportu trwają prace nad ustaleniem listy projektów drogowych, jakie
będą planowane w kolejnej pespektywie finansowej UE. Dla Ministerstwa TBiGM priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi ekspresowe wraz z obwodnicami
na tych drogach. Jednakże dokładne plany inwestycyjne na lata 2014–2020 zostaną
przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie Polska otrzyma w kolejnej perspektywie finansowej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Według badań przeprowadzonych przez dziennikarzy portalu motofakty.
pl w roku 2011 przewozy intermodalne w Polsce dotyczyły mniej niż 2% ogólnej wartości ładunków. Portal rynek-kolejowy.pl w roku 2012 oszacował, że
udział polskiego transportu intermodalnego w całości polskiego transportu
stanowi zaledwie około 1,5%. W ostatnim czasie zauważalnie zwiększyło się
zainteresowanie tematem i przybyło środowisk opiniotwórczych dyskutujących na ten temat w kontekście przyszłości krajowego transportu.
Biorąc pod uwagę przewozy intermodalne w ujęciu transportu lądowego,
należy zauważyć, że odbywają się one w 80% w ramach transportu drogowego, a w 20% – transportu kolejowego. Na tle innych krajów europejskich
zajmujemy miejsce w drugiej dziesiątce, jeżeli chodzi o wielkość kolejowych
przewozów intermodalnych, mimo korzystnego położenia geograficznego.
Polskę wyprzedza większość krajów starej Piętnastki, a w 2009 roku wyprzedziły nas również Czechy. Warto zauważyć także, iż geograficzne położenie Małopolski oraz jej infrastruktura drogowa powinny sprzyjać tej gałęzi
transportu – tak ocenia Paweł Szaciłło, dyrektor Centrum Unijnych Projektów
Transportowych. Obecnie transport intermodalny jest mocno promowany
przez Unię Europejską. Według Unii Europejskiej konieczne jest jego wspieranie do czasu wyrównania warunków konkurencji między transportem drogowym i kolejowym.
Z końcem 2005 r. zrodził się pomysł wywożenia z uzdrowisk Polski południowej oraz innych części kraju wód mineralnych i źródlanych z rozlewni
oraz zakładów produkcyjnych. Zakłady te zazwyczaj znajdują się w okolicach uzdrowisk, które są regularnie i dosłownie rozjeżdżane przez samochody ciężarowe wywożące gotowy, zabutelkowany produkt wprost do
odbiorców. W roku 2005 podczas spotkania dyrektorów PKP Cargo z właścicielami firm produkujących wody pitne, którego byłem pomysłodawcą,
padła propozycja zawiązania nowatorskiej współpracy. Zaproponowano
wówczas, by, po pierwsze, wybudować w Polsce kilka terminali załadunkowych i rozładunkowych dla wagonów przewożących ciężarówki wraz z załadunkiem. Zaproponowano także modernizację infrastruktury kolejowej,
która jest niemal we wszystkich uzdrowiskach. Po drugie, przedstawiciele
PKP Cargo zaproponowali negocjowanie stawek przewozowych, które mogłyby być bardzo konkurencyjne wobec kosztów tradycyjnych przewozów
opartych na transporcie kołowym, zwłaszcza w kontekście wciąż drożejącego oleju napędowego.
Korzyści płynące z realizacji tych propozycji mogą być następujące:
— byłoby mniej ciężkich samochodów ciężarowych przejeżdżających
przez uzdrowiska,
— tempo zużywania dróg byłoby mniejsze, a także mniejsza byłaby emisja spalin do atmosfery,
— transport wód źródlanych i mineralnych oraz innych towarów na platformach kolejowych byłby tańszy od tradycyjnego,
— kolej mogłaby zarobić pieniądze, których ciągle w tym sektorze brakuje, i infrastruktura kolejowa byłaby modernizowana,
— Polska wzbogaciłaby się o porty rozładunkowe dla platform przewożących samochody ciężarowe, co uatrakcyjniłoby PKP Cargo na rynku europejskich przewoźników,
— ponownie ożywiono by trasy kolejowe, które w ostatnich latach zostały wyłączone z ruchu ze względu na nieopłacalność utrzymania połączeń.
Opisana propozycja jest jedną z bardzo wielu, które są wiązane z rozwojem transportu intermodalnego w Polsce.
Chcę zatem zapytać, czy Pan Minister zakłada w nadchodzących latach wspieranie inicjatyw dążących do rozwoju transportu intermodalnego
w Polsce. Czy do ministerstwa wpłynęły propozycje związane z rozwojem tej
gałęzi transportu, a jeśli tak, to które z tych propozycji zamierza Pan Minister skierować do realizacji? Czy ministerstwo opracowało własny program
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zachęcający do budowania sieci wykorzystujących transport intermodalny?
W jakiej wysokości środki finansowe zaplanowano przeznaczyć w 2013 r.
na wspieranie projektów związanych z rozwojem transportu intermodalnego
w naszym kraju?
Z poważaniem
Stanisław Kogut


Odpowied
Warszawa, 12 listopada 2012 r.
Sz.P.
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Stanisława Koguta podczas 18. posiedzenia senatu w dniu 4 października 2012 r. przedstawiam odpowiedź
w przedmiotowej kwestii.
Na wstępie chcę zapewnić Pana Senatora, iż problemy, wynikające z obserwowanego na przestrzeni ostatnich lat wzrostu udziału transportu samochodowego w obsłudze przewozu ładunków są resortowi znane i analizowane. Przewaga transportu
drogowego oprócz atutów dla jego odbiorców takich jak: elastyczność, szybkość, stosunkowo niska cena usług dla gospodarki i przemysłu, niesie jednak za sobą szereg
zagrożeń dla społeczeństwa, kumulujących się latami, a których skutki zaczynamy
coraz bardziej odczuwać, przede wszystkim za sprawą zanieczyszczenia środowiska.
Ministerstwo, z uwagi na rosnące wymagania rynku transportowego oraz priorytet
zrównoważonego rozwoju transportu UE, podejmuje wielorakie działania, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego, który jest uważany za
bardziej ekologiczny. Rozwój tej gałęzi transportowej w Polsce należy do priorytetów
Polityki Transportowej Państwa na lata 2006–2025. Zgodnie z przedmiotowym dokumentem jednym z celów Rządu jest właśnie zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozie towarów ogółem, w tym zwiększenie przewozów o charakterze
intermodalnym.
Ministerstwo angażuje się m.in. w działania na forum Unii Europejskiej, których
celem jest poszukiwanie źródeł finansowania działalności operacyjnej w transporcie
intermodalnym. Wykorzystanie alternatywnych dla przewozów drogowych gałęzi transportu, takich jak transport kolejowy, morski, żegluga śródlądowa, w tym w systemie
transportu intermodalnego, jest wspierane również przez Komisję Europejską np. poprzez program wspierający rozwijanie usług transportu intermodalnego Marco Polo II.
W ramach tego programu przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne mogą ubiegać
się o pomoc finansową w realizacji działalności logistycznej. Okres finansowania obejmuje lata 2007–2013, a fundusz wynosi ogółem 450 mln EUR. W 2009 roku przyjęte zostało rozporządzenie 923/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1692/2006
ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko.
Głównym celem zmian było zwiększenie wykorzystania środków dostępnych w ramach Programu.
Warto podkreślić, iż strona polska aktywnie uczestniczyła w pracach grupy roboczej Rady UE nad zmianami w ww. rozporządzeniu. Polska wnosiła przede wszystkim
o zmianę progów kwalifikowalności projektów, co ma ułatwić polskim przedsiębior-
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stwom udział w Programie. Jak dotychczas zainteresowanie Programem ze strony polskich firm było niewielkie: od akcesji Polski do UE, czyli od 2004 r. brało w nim udział
zaledwie kilka firm jako partnerzy projektu, brak było natomiast projektów z firmami
polskimi jako partnerami wiodącymi. Powodem tego były, wspomniane wyżej, wysokie
progi kwalifikowalności, jak również mała wiedza o Programie Marco Polo. Oprócz zaangażowania w prace nad zmianami projektu, resort, na potrzebę aktywizacji polskich
firm w programie, zainicjował i współorganizował we wrześniu 2011 roku (wspólnie
z Komisją Europejską) międzynarodową konferencję Marco Polo w Gdańsku, w której
uczestniczyli przedstawiciele firm, stowarzyszeń branżowych i administracji.
Należy zaznaczyć, iż dla zdecydowanej poprawy funkcjonowania kolejowego transportu towarów kluczowe znaczenie mają: dobra jakość infrastruktury kolejowej, nowoczesne terminale przeładunkowe i specjalistyczny tabor, w tym tabor przeznaczony do
przewozu jednostek intermodalnych. Dlatego działania tutejszego resortu koncentrują
się na modernizacji linii kolejowych, wsparciu zakupu taboru oraz budowy terminali,
dla których kluczowym źródłem finansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007–2013 (POIiŚ). Przykładowe rodzaje projektów mogących ubiegać się
o dofinansowanie z funduszy UE to:
∙ budowa i rozbudowa infrastruktury wchodzącej w skład kolejowych lub morskich terminali kontenerowych,
∙ budowa i rozbudowa infrastruktury wchodzącej w skład centrum logistycznego,
zlokalizowanego w porcie morskim lub na linii kolejowej,
∙ zakup lub remont wyposażenia terminala/centrum służącego zarządzaniu,
∙ zakup lub remont taboru intermodalnego.
Perspektywa równoważenia międzygałęziowego przewozów towarowych jest również konsekwentnie zabezpieczana w dokumentach rządowych programujących rozwój systemu transportowego w Polsce. Dotyczy to zarówno dokumentów branżowych
powstających w naszym resorcie jak i dokumentów o charakterze horyzontalnym,
których opracowanie koordynują inne resorty. Przykładem szerokiego podejścia do
programowania zrównoważonego rozwoju transportu jest Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przyjęta Uchwałą Nr 239 Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 2011 r. (Monitor Polski 2012 poz. 252 z 27.04.2012 r.), która w ramach pakietu działań dotyczących zmniejszenia zewnętrznych kosztów transportu
wprowadza zadanie utworzenia zintegrowanego multimodalnego systemu transportowego w Polsce. Zintegrowanie transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i żeglugi nastąpi poprzez uwzględnienie w strategiach średniookresowych wzajemnej komplementarności tych środków transportu, a co się z tym wiąże, poprzez uwzględnienie
kosztów i korzyści funkcjonowania różnych typów transportu w kontekście ogólnorozwojowym oraz wspieranie systemów intermodalnych, m.in. poprzez utworzenie sieci
terminali dla transportu kombinowanego (duże miasta, towarowe przejścia graniczne,
porty rzeczne i morskie), rozbudowę inteligentnych systemów transportowych.
W zakresie inwestycji pierwszoplanowe znaczenie będzie miało stworzenie operatorom dogodnych warunków do budowy i rozbudowy terminali przeładunkowych
i przesiadkowych dla różnych form transportu (wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne), dokończenie inwestycji zapewniających lepszą dostępność
terminali portów morskich i rzecznych w transporcie lądowym oraz integracja sieci lotnisk z istniejącą i zaplanowaną siecią dróg oraz połączeń kolejowych w relacjach wewnętrznych, zgodnie z celem wspólnej polityki transportowej UE, jakim jest
utworzenie europejskiego jednolitego obszaru transportowego. W projekcie Strategii
Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku), który został przekazany
Komitetowi Stałemu Rady Ministrów w dniu 7 maja 2012 roku (projekt SRT oczekuje
na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów, które będzie możliwe po przyjęciu
długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju), nastąpiła konkretyzacja
zadań rozwojowych dla segmentu przewozów intermodalnych. Strategicznym celem
rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest w myśl projektu SRT stworzenie
korzystnych warunków dla dynamicznego rozwoju systemu tego typu przewozów. Aby
udział transportu intermodalnego w przewozach ładunków mógł wzrastać, będą tworzone korzystne warunki techniczne, prawne, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe
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dla: (a) podniesienia jakości usług, obniżenia kosztów funkcjonowania operatorów
oraz zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek; (b) zwiększenia efektywności transportu
kolejowego i regionalnych portów lotniczych; (c) zwiększenia możliwości rozwoju przewozów towarowych w transporcie wodnym śródlądowym i morskim bliskiego zasięgu.
Podstawowym działaniem, wspierającym rozwój transportu intermodalnego będzie intensywna modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej, wykorzystywanej w systemie tych przewozów (usytuowanej na sieci AGTC).
Główne infrastrukturalne warunki rozwoju przewozów intermodalnych to:
∙ sieć węzłów przeładunkowych (terminali intermodalnych, centrów logistycznych);
∙ sieć linii kolejowych o podwyższonej skrajni, dostosowanych do nisko zawieszonych składów pociągowych;
∙ systemy telematyczne i satelitarne, optymalizujące i sterujące procesami transportowymi, które przyczyniają się do skrócenia czasu dostawy oraz eliminują
zagrożenia dla stanu przewożonych ładunków;
∙ efektywna współpraca przewoźników kolejowych z operatorami transportu kombinowanego, centrami logistycznymi, właścicielami terminali, służbami celnymi,
weterynaryjnymi oraz fitosanitarnymi.
Rozwój transportu kombinowanego w Polsce wymaga modernizacji i rozbudowy
istniejących terminali transportu intermodalnego, zwiększenia ogólnej liczby terminali, a także stworzenia regionalnych centrów logistycznych przy dużych polskich
aglomeracjach miejskich. Niezbędnym będzie uzupełnienie węzłów multimodalnych o transport lotniczy poprzez infrastrukturalne i operacyjne połączenie lotnisk
z transportem drogowym i kolejowym. SRT 2020 uwzględnia także decyzję Komisji
Europejskiej o ujęciu w strukturze tej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)
tzw. platform multimodalnych.
Jednocześnie wspieranie przewozów intermodalnych realizowane jest także poprzez tworzenie stosownych przepisów prawnych, czyli jeden z głównych czynników
mogących rozwinąć przedmiotową gałąź transportu. Uprzejmie informuję, iż w resorcie trwają obecnie prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten, w części odnoszącej się do transportu intermodalnego, wdraża rozwiązania wspomagające rozwój tych
przewozów poprzez umożliwienie obniżania kosztów korzystania z infrastruktury kolejowej przez przewoźników, realizujących ten rodzaj przewozów. Zakłada się wprowadzenie definicji „całopociągowych towarowych przewozów intermodalnych”, określając
rodzaj i sposób ich wykonywania, w kontekście stosowania przepisów dotyczących
stosowania ulg w opłacie podstawowej, przyznawanych przez zarządcę infrastruktury
kolejowej przewoźnikom, pobieranej za korzystanie z infrastruktury kolejowej, z tytułu
wykonywania tego rodzaju przewozów intermodalnych. Zaproponowana przez wnioskodawcę regulacja, umożliwi preferencyjne traktowanie przewozów intermodalnych,
i będzie jednocześnie „realnym” wsparciem rozwoju tego segmentu transportowego.
Mając na uwadze planowane zmiany ustawowe i osobiste zaangażowanie Pana
Senatora w sprawy kolei, wyrażam nadzieję, iż przyszłe działania legislacyjne resortu
w tym zakresie znajdą Pańskie poparcie w toku prac parlamentarnych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego,
do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
oraz do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafała Rogali
Szanowni Panowie Ministrowie!
Odpowiedź na nasze oświadczenie dotyczące odmowy wydania wizy
pani Ninie Y. jest niesatysfakcjonująca, gdyż pomija aspekty humanitarne,
na które zwracaliśmy uwagę. Pani Nina Y. została bez istotnych powodów
pozbawiona możliwości kontaktów ze swoimi najbliższymi będącymi obywatelami RP. Dostrzegamy w tym elementy nieludzkiego, okrutnego traktowania zarówno pani Niny Y., obywatelki Ukrainy, jak i jej bliskich będących
polskimi obywatelami.
Wnosimy o ponowne zbadanie sprawy, a jeśli minister spraw zagranicznych nie czuje się w pełni właściwy do udzielenia odpowiedzi, prosimy
Pana Marszałka o przekazanie naszego poprzedniego oświadczenia, z dnia
3 sierpnia br., oraz obecnego oświadczenia ministrowi spraw wewnętrznych
oraz szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow

Odpowied
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 24 października 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego (pismo
nr BPS/043-18-714-MSZ/12 z dnia 11 października br.) złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 18. posiedzenia Senatu RP oraz w uzupełnieniu do pisma
nr SM/14/12/123348 z dnia 27 sierpnia br., w sprawie odmowy wydania wizy Pani
Ninie Y., uprzejmie informuję.
Zamieszczenie nazwiska Pani Niny Y. w wykazie cudzoziemców, których pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, nie nastąpiło na wniosek
Ministra Spraw Zagranicznych lub Konsula RP w Łucku, lecz – jak wynika z okoliczności sprawy – było rezultatem decyzji podjętej przez stosowne organy Straży Granicznej.
W związku z powyższym, MSZ nie jest właściwe, by wystąpić do Urzędu do Spraw
Cudzoziemców o usunięcie danych cudzoziemki z rzeczonego wykazu. Tym bardziej,
że treść samego wpisu wskazuje, że został on dokonany na okres do 23 czerwca br.
Dalsze figurowanie danych cudzoziemki w rejestrze nie jest więc uzasadnione.
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Jednocześnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadamia niniejszym Konsulat
Generalny RP w Łucku, że w razie powtórnego aplikowania o wizę przez Panią Ninę Y.,
okoliczność dalszego formalnego figurowania jej nazwiska w wykazie, w związku
z upływem terminu obowiązywania zakazu wjazdu na terytorium RP, nie powinna być
brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji wizowej.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Grażyna Bernatowicz

Odpowied
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 8 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 października 2012 roku (sygn. BPS/043-18-714-MSW/12), dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Marka
Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 18. posiedzenia Senatu RP
w dniu 4 października 2012 roku w sprawie odmowy wydania wizy obywatelce
Ukrainy, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
W dniu 24 czerwca 2011 roku Komendant Placówki Straży Granicznej w Dorohusku
wydał decyzję zobowiązującą osobę wskazaną w wystąpieniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. W świetle
obowiązującego ówcześnie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku
o cudzoziemcach (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), decyzja taka
stanowiła obligatoryjną przesłankę do umieszczenia w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.
W związku z powyższym, w dniu 20 lipca 2011 roku dane tejże osoby zostały
umieszczonej we wspomnianym wykazie na okres roku od dnia wykonania decyzji –
z terminem obowiązywania wpisu do dnia 23 czerwca 2012 roku – zgodnie z art. 128
ust. 3 pkt 1 ww. ustawy. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegały wykreśleniu
z wykazu, stosownie do art. 128 ust. 4 ustawy.
Należy wyjaśnić w tym miejscu, że w dniu 12 czerwca 2012 roku weszła w życie
ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2012 roku, poz. 589).
Stosownie do art. 3 ww. ustawy, do danych cudzoziemców umieszczonych w przedmiotowym wykazie na podstawie zmienianej ustawy o cudzoziemcach, w brzmieniu
dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

95

Mając powyższe na uwadze, pragnę poinformować, że obecnie dane osoby wskazanej w wystąpieniu nie figurują w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, a tym samym nie zachodzi przesłanka do
odmowy wydania wizy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 obowiązującej ustawy
o cudzoziemcach (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu

Odpowied
SZEFA URZĘDU
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Warszawa, 6 grudnia 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek o sygnaturze BPS/043-18-714-USC/12
z dnia 11 października br., dotyczące odmowy udzielenia wizy obywatelce Ukrainy,
Pani Ninie Y., uprzejmie informuję, że Urząd do Spraw Cudzoziemców nie był adresatem pierwszego oświadczenia Panów Senatorów: Marka Martynowskiego, Roberta
Mamątowa oraz Grzegorza Wojciechowskiego, sporządzonego w dniu 3 sierpnia br.
Pozwolę sobie uprzejmie poinformować Panią Marszałek, że zagadnienie wydawania cudzoziemcom wiz Rzeczypospolitej Polskiej, pozostaje w wyłącznej właściwości
służb podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.
Nie dysponując danymi personalnymi wymienionej obywatelki Ukrainy, nie mogę
również odnieść się do kwestii ewentualnego udzielenia w przeszłości Pani Ninie Y.,
pomocy w trybie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst
jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 264 poz. 1573).
Administrowany przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców teleinformatyczny
zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu cudzoziemców POBYT obejmuje wpisy dotyczące
ponad 20 obywatelek Ukrainy o imieniu Nina, których inicjałem nazwiska jest litera Y.
Jednocześnie pragnę wyrazić swoje ubolewanie w związku z nieudzieleniem Pani
Marszałek niezwłocznej odpowiedzi na zapytanie w dotyczące Pani Niny Y., co spowodowane było nałożeniem się korespondencji w tej sprawie skierowanej z Biura
Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Uznając, że jednostka ta jest koordynatorem opracowującym szeroką informację
zbiorczą, w dniu 22 października br. przy piśmie WKIN-075-2243/2012/RN przekazałem tamże swoje stanowisko.
Z wyrazami szacunku
SZEF URZĘDU
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Rafał Rogala
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Wyrażamy uznanie dla Pana Ministra za szybką i właściwą reakcję wobec prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędziego Ryszarda Milewskiego,
odwołanego przez Pana Ministra za rażące sprzeniewierzenie się zasadom
etyki sędziowskiej.
Dobrze, że pan sędzia Milewski przestał być prezesem sądu. Mamy jednak pytanie, czy pozostanie on sędzią, czy też toczy się jakieś postępowanie
dyscyplinarne zmierzające do usunięcia go z zawodu sędziowskiego.
W naszym przekonaniu nie tylko utracił on zaufanie i autorytet niezbędne do pełnienia funkcji prezesa sądu, ale również, a może przede wszystkim,
utracił zaufanie niezbędne do wykonywania funkcji sędziego. Okazał bowiem rażącą dyspozycyjność i podatność na naciski, co każe postrzegać go
jako osobę niegwarantującą obiektywnego i bezstronnego orzekania.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow


Odpowied
Warszawa, 23.10.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2012 r. (BPS/043-18-715/12),
zawierające oświadczenie senatora Marka Martynowskiego złożone wspólnie z innymi
senatorami na posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października
2012 r. dotyczące byłego prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszarda Milewskiego,
uprzejmie informuję, że pismem z dnia 13 września 2012 r. Minister Sprawiedliwości
wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa o rozważenie wystąpienia przez Krajową Radę Sądownictwa – w trybie art. 114 §1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
– do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z żądaniem podjęcia
czynności dyscyplinarnych wobec sędziego Ryszarda Andrzeja Milewskiego.
Z uwagi na rodzaj uchybienia sędziego oraz jego następstwa, a także charakter
nadzoru Ministra Sprawiedliwości, jako organu władzy wykonawczej, nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości uznał za konieczne, aby to Krajowa Rada Sądownictwa jako konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, podjęła samodzielną uchwałę w przedmiocie wystąpienia z żądaniem podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziego
Ryszarda Milewskiego.
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W związku z działaniami podjętymi w tej sprawie, w dniu 20 września 2012 r.
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych wydał zarządzenie o wszczęciu, na podstawie art. 114 §1 u.s.p,, czynności wyjaśniających. Celem czynności wyjaśniających jest ustalenie, czy zostało popełnione przewinienie dyscyplinarne, wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz zebranie i utrwalenie dowodów. Jeśli zachodzą
podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, to zgodnie z art. 114 §2 u.s.p.
po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne i przedstawia sędziemu na piśmie zarzuty, a następnie
kieruje wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej. W przedmiocie sprawstwa sędziego sądu okręgowego w zakresie przewinienia dyscyplinarnego oraz rozstrzygnięcia o karze dyscyplinarnej określonej w art. 109 u.s.p. orzekają sądy dyscyplinarne,
którymi są: w I instancji – sąd apelacyjny wyznaczony przez Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, w II instancji – Sąd Najwyższy. Zgodnie z art. 109 §1 u.s.p. karą dyscyplinarną wymierzoną sędziemu za przewinienie dyscyplinarne może być: upomnienie,
nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe lub
złożenie sędziego z urzędu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Jesteśmy zdumieni treścią odpowiedzi ministra sprawiedliwości z dnia
11 września 2012 r. (znak pisma: DSO-IV-071-16/12) na oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego i innych senatorów, złożone 3 sierpnia
2012 r., a dotyczące niewłaściwego zachowania się sędziego Sądu Rejonowego w Żywcu.
Z odpowiedzi wynika, że minister sprawiedliwości nie widzi niczego
niewłaściwego w sytuacji, w której pani sędzia Sądu Rejonowego w Żywcu przystąpiła do orzekania w sprawie przeciwko szpitalowi, którego radcą
prawnym jest jej mąż. Pani sędzia została co prawda wyłączona z orzekania
w tej sprawie, ale stało się to dopiero na wniosek strony – nie doszło do tego
z jej własnej inicjatywy.
Naszym zdaniem sytuacja, w której sędzia gotów jest do orzekania
w sprawie, której rozstrzygnięciem jest osobiście zainteresowana osoba najbliższa danemu sędziemu, stanowi oczywisty konflikt interesów. Zdumiewa
nas brak wrażliwości w odniesieniu do tego konfliktu już nie tylko samego
sędziego, ale także ministra sprawiedliwości.
W postawie ministra sprawiedliwości dostrzegamy niebezpieczną tendencję do obniżania standardów etycznych w wymiarze sprawiedliwości.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow

Stanowisko
Warszawa, 13.11.2012 r.
Panowie
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow
Senatorowie
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Panowie Senatorowie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2012 r. (BPS/043-18-716/12) zawierające Panów oświadczenie złożone na 18. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 4 października 2012 r. odnoszące się do stanowiska Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki z dnia 11 września 2012 r. (DSO-IV-071-16/12) dotyczącego sędziego Sądu Rejonowego w Żywcu – referenta sprawy
sygn. akt IIK 409/11 uprzejmie informuję, że opisana sytuacja nie stanowiła podstawy do wyłączenia się sędziego od orzekania w sprawie z urzędu.
Zgodnie z art. 41 §1 k.p.k. sędzia ulega wyłączeniu jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej
sprawie. Sposób sformułowania przepisu art. 41 k.p.k. wyklucza możliwość wyczerpującego wyliczenia okoliczności, które mogłyby wywołać taką uzasadnioną wątpliwość.
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Niezależnie jednak od konieczności ścisłego przestrzegania zakresu statuowanej
w Kodeksie postępowania karnego instytucji wyłączenia sędziego nie ulega wątpliwości konieczność unikania przez sędziów, sytuacji prawnych i faktycznych, które mogą
budzić wątpliwości co do realizacji zasady bezstronności i niezawisłości sędziowskiej.
W analizowanej sytuacji należy mieć na uwadze jednak nie tylko aspekt faktycznej,
subiektywnej bezstronności sędziego, który faktycznie mógł nie mieć do sprawy jakiegokolwiek uprzedniego nastawienia, ale też aspekt bezstronności obiektywnej. Chodzi
o wymóg postrzegania sędziego przez inne osoby, nie tylko strony czy uczestników
postępowania, ale i całe społeczeństwo, jako sędziego bezstronnego.
Wyeliminowaniu sytuacji wątpliwych w zakresie zewnętrznej oceny zachowania
przez sędziów standardów niezawisłości i bezstronności służy instytucja wyłączenia
sędziego na wniosek strony w trybie art. 42 §1 k.p.k. w zw. z art. 41 k.p.k., z której
w przedmiotowej sprawie skorzystano.
Fakt, że sędzia w wyniku wniosku strony został wyłączony od udziału w sprawie
nie jest jednak równoznaczny z ustaleniem zaistnienia uzasadnionego nawet podejrzenia, że sędzia ten mógłby okazać się w sprawie stronniczy. Chodzi bowiem również
o sytuacje wystąpienia okoliczności, wobec zaistnienia których nie ma możliwości,
w sposób oczywiście przekonujący wszystkich odrzucenia tego rodzaju przypuszczenia (por. komentarz do art. 41 k.p.k., Lech K, Paprzycki [w:] Kodeks postępowania
karnego. Komentarz, pod red. J. Grajewskiego, Zakamycze 2003).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Zostałem poproszony o interwencję przez władze samorządowe gminy
miejskiej Lubin.
Prezydent Lubina 24 kwietnia 2012 r. złożył na ręce wojewody dolnośląskiego Aleksandra Skorupy następujące pismo.
„W związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców Gminy Wiejskiej Lubin na terenie tejże gminy, na podstawie art. 4c Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,
w sprawie połączenia Gminy Wiejskiej Lubin i Gminy Miejskiej Lubin zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy z tego wynika również obowiązek przeprowadzenia referendum
na terenie Gminy Miejskiej Lubin, czy wystarczy podjęcie uchwały Rady
Miejskiej w Lubinie w sprawie połączenia?
2. W przypadku połączenia Gminy Wiejskiej Lubin i Gminy Miejskiej Lubin, czy ma zastosowanie art. 4c Ustawy o samorządzie gminnym, który
mówi o tworzeniu nowej gminy, a nie o połączeniu gmin?
3. Jeżeli nie ma zastosowania art. 4c Ustawy o samorządzie gminnym,
kto do czasu wyborów samorządowych kieruje połączoną gminą?”.
Do tej pory władze Lubina nie dostały odpowiedzi.
W związku z tym uprzejmie proszę o wyjaśnienie stanowiska ministerstwa w spornej kwestii prawnej oraz wyjaśnienie, dlaczego wojewoda przez
pół roku nie odpowiedział na tak ważne pytanie.
Pozostaję z szacunkiem
Jarosław Obremski

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 8 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 października 2012 r. (sygn. BPS/043-18-717/12), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana
Jarosława Obremskiego podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października
2012 r. w sprawie referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców Gminy Wiejskiej
Lubin informuję, że z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ani też z innych przepisów prawa nie wynika bezpośredni obowiązek przeprowadzenia referendum w obu gminach.
Stosownie do art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) z inicjatywą przeprowadzenia referendum na
wniosek mieszkańców gminy w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia
gminy oraz ustalenia granic gminy wystąpić może jedynie grupa co najmniej 15 oby-
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wateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy. Oznacza to bezsprzecznie, że grupa ta może złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum tylko w jednej
gminie, tj. tej, w której obywatele wchodzący w skład grupy mają prawo wybierania
do rady gminy. W związku z powyższym należy uznać, że w przypadku inicjatywy
dotyczącej połączenia dwóch gmin, mieszkańcy drugiej wypowiedzieć będą się mogli
w ramach konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez radę tej gminy. Powyższe
nie wyklucza jednak możliwości przeprowadzenia referendum także w drugiej gminie,
w szczególności jeżeli wola jego przeprowadzenia pojawi się po stronie jej mieszkańców. Zasadniczym bowiem celem wprowadzenia w art. 4c ww. ustawy o samorządzie
gminnym nowych regulacji dotyczących wszczęcia procedury zmian w podziale terytorialnym z inicjatywy mieszkańców było przede wszystkim poznanie rzeczywistych
dążeń obywateli. Referendum, o którym mowa w art. 4c ww. ustawy, daje możliwość
wypowiedzenia się wspólnocie lokalnej w kwestii pożądanych przez nią zmian w podziale terytorialnym.
Połączenie dwóch gmin jest w istocie utworzeniem nowej gminy i oznacza rozwiązanie rad obu gmin oraz wygaśnięcie mandatów wójtów (burmistrza, prezydenta
miasta). Jakakolwiek inna interpretacja, np. traktująca łączenie gmin jako wcielenie
jednej do drugiej, a co za tym idzie podtrzymanie mandatu organów jednej z gmin,
prowadziłaby do niedopuszczalnej sytuacji, w której organy te pozbawione byłyby demokratycznego mandatu wyrażonego przez całą społeczność nowej gminy. Oznacza
to zatem, że w tym przypadku ma zastosowanie przepis art. 4e ww. ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w przypadku tworzenia nowej gminy Prezes Rady
Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do
spraw administracji publicznej, wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia gminy
spośród pracowników podległych wojewodzie albo pracowników urzędu gminy, której
obszar wchodzi w skład nowo tworzonej gminy (ust. 1). Do czasu utworzenia nowej
gminy zadaniem pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowanie organizacyjne i prawne gminy do wykonywania zadań publicznych (ust. 2). Z dniem utworzenia gminy pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, przejmuje wykonywanie zadań
i kompetencji jej organów do czasu wyboru nowych organów gminy (ust. 3).
Należy jednocześnie zauważyć, że kwestie związane z przeprowadzaniem zmian
w podziale terytorialnym z inicjatyw mieszkańców zostały wprowadzone do obiegu
prawnego niedawno – ustawą z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 777), wobec czego mogą
powodować wątpliwości interpretacyjne. Mając na względzie powyższe, Wojewoda
Dolnośląski zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Pragnę nadmienić, że podobnej – w pewnym zakresie – natury problemy interpretacyjne wystąpiły w innej sprawie (podziału gminy Księżpol w województwie lubelskim), w której trwało postępowanie sądowe przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wobec faktu, że omawiane przepisy są nowe
i nie jest dostępne w tym zakresie orzecznictwo sądowe, z udzieleniem odpowiedzi
postanowiono zaczekać do czasu zakończenia powyższego postępowania i otrzymania wyroku. Pragnę przy tym zauważyć, że uzasadnienie tego wyroku (NSA z dnia
27 czerwca 2012 r. sygn. akt II OSK 943/12) nie było dostępne w centralnej bazie
orzeczeń NSA, zostało ono przesłane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dopiero pismem Wojewody Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2012 r.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Pani Minister!
Rok 2013 będzie trudny dla budżetu zarówno rządu, jak i samorządów.
Niestety wiele decyzji podjętych w ostatnich latach spowodowało dodatkowe koszty po stronie samorządów. Chodzi o obowiązkowe przedszkola
dla pięciolatków, przygotowanie szkół do nauczania sześciolatków, presję
w zakresie ograniczenia podwyżki opłat za miejsca przedszkolne, szkodliwy system godzinowego naliczania opłat za przedszkola, zmiany przepisów
w nauczaniu itd. Nie dyskutując o celowości tych decyzji, należy podkreślić,
że dodatkowym obciążeniem, mimo wszystko przerzuconym na samorządy,
były podwyżki dla nauczycieli w zasadzie nieskorelowane z jakimkolwiek
ograniczeniem uprawnień zawartych w Karcie Nauczyciela.
Zwracam się z zapytaniem, czy strona rządowa w dobie kryzysu zamierza znieść lub zmienić regulacje prawne, które obciążają gminy albo zrekompensować te wydatki.
Czy MEN planuje podjąć działania ograniczające przepisy Karty Nauczyciela, na przykład w kwestii tak zwanego urlopu dla poratowania zdrowia?
Z poważaniem
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 2012.10.24
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Wojciecha Obremskiego
dotyczące finansowania przedszkoli (BPS/043-18-718/12), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane
są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodami samorządów terytorialnych, w myśl art. 167 ust. 2 Konstytucji RP, są dochody własne, dotacje celowe
z budżetu państwa oraz subwencje ogólne, w tym część oświatowa tej subwencji.
W myśl art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) zadania związane z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych), oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, innych form wychowania przedszkolnego nie są uwzględniane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej.
Zadania te są finansowane z dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym
głównie z dochodów własnych.
W strukturze dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego największy
udział stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT), podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych (CIT), dochody z majątku.
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W latach 2000–2011 dochody własne gmin oraz miast na prawach powiatu zwiększyły się o 41,7 mld zł, tj. o 145,4%. W tym okresie wydatki bieżące gmin i miast
na prawach powiatu na prowadzenie przedszkoli ogólnodostępnych oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych wzrosły o 4,1 mld zł, tj. o 128,5%. Dochody
własne rosły więc w szybszym tempie niż wydatki na edukację przedszkolną.
W latach 2000–2011 w gminach oraz miastach na prawach powiatu zmniejszył się
średni udział wydatków na edukację przedszkolną w relacji do dochodów własnych
z 11,0% w 2000 r. do 10,3% w 2011 r.
W opinii Ministerstwa zmiany przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) wymagają przedyskutowania i wypracowania konkretnych rozwiązań z zainteresowanymi środowiskami. Celem
nadrzędnym powinno być podniesienie jakości kształcenia oraz dobro uczniów.
Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo podjęło działania polegające na organizacji spotkań z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli
oraz korporacji jednostek samorządu terytorialnego, których przedmiotem jest status zawodowy nauczycieli. Rozmowy prowadzone są w grupach eksperckich według
harmonogramu. Powinny one 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 i infrastrukturą szkolną.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Maciej Jakubowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokoiły mnie doniesienia medialne o zamieszaniu związanym
z ustawą okołobudżetową dotyczącą akcyzy na wyroby tytoniowe.
Wiele środowisk związanych z przemysłem tytoniowym, a także BCC
zauważają, że zmniejszenie stawki procentowej akcyzy z 31,41% do 25%
i jednoczesne podniesienie stawki kwotowej odbije się znacznie na cenie
papierosów tanich, mniej zaś na cenie papierosów drogich.
Budzi to mój niepokój, i to z kilku względów. Po pierwsze, jest to niezgodne z duchem obowiązującej w naszej cywilizacji ordynacji podatkowej,
w myśl której od towarów luksusowych pobiera się wyższe podatki niż od
towarów tanich. Papierosy trudno nazwać produktem pierwszej potrzeby,
jednak w obliczu zniewolenia nałogiem są one uwzględniane w budżecie
nawet osób ubogich.
Po drugie, skoro Pan Minister sam przyznaje, że sytuacja budżetowa
jest trudna, i podejmuje radykalne kroki, jak utrzymywanie stawki VAT na
poziomie 23%, zawieszenie odpisywania VAT od paliw czy ograniczenie pomocy prorodzinnej, to skąd pomysł, by obniżać akcyzę, która od lat działa
dobrze i przynosi krociowe wpływy do budżetu?
Po trzecie, środowiska związane z branżą twierdzą zgodnie, że jedynym
beneficjentem zmiany będzie lider rynku, amerykański koncern tytoniowy.
Stracą zaś: konkurencja, klienci i Skarb Państwa.
Po czwarte, ustawa była pisana w wielkim pośpiechu, bez należytych
konsultacji społecznych, które wydają się być niezbędne w tak ważnej
sprawie.
Po piąte, zwiększając opodatkowanie tańszych papierosów bardziej niż
droższych, ministerstwo ryzykuje rozwój szarej strefy i, w ostatecznym rozrachunku, zmniejszenie wpływów do budżetu.
Uprzejmie proszę o przedstawienie uzasadnienia wprowadzanej zmiany
w obliczu tak licznych wątpliwości.
Pozostaję z szacunkiem
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 7 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 11 października 2012 r. znak: BPS/043-18-719/12/, przy którym przesłane zostało oświadczenie, złożone przez senatora
Jarosława Obremskiego na 18. posiedzeniu Senatu RP w dniu 4 października 2012 r.,
związane z ustawą okołobudżetową dotyczącą akcyzy na wyroby tytoniowe uprzejmie
wyjaśniam, co następuje.
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Minister Finansów dokonując corocznych podwyżek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, z jednej strony wypełnia zobowiązania wobec wymogów UE, zabezpiecza
osiągnięcie zamierzonych wpływów budżetowych jak również realizuje cele zdrowotne,
o których mowa w Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu i w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r., o ochronie zdrowia przed następstwami użycia tytoniu
i wyrobów tytoniowych. Wymienione akty prawne obligują do wdrożenia odpowiedniej
polityki akcyzowej ukierunkowanej na ograniczanie dostępności do wyrobów tytoniowych, a tym samym ich konsumpcji jako sposobu realizacji celów zdrowotnych.
W związku z powyższym w projekcie ww. ustawy, która była przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, w zakresie wyrobów tytoniowych zaproponowano
podwyższenie akcyzy na 2013 r. jak również dokonano, w ramach obowiązującego
mieszanego systemu opodatkowania podatkiem akcyzowym papierosów i tytoniu do
palenia, zmiany relacji między stawką kwotową, a procentową, polegającej na wzroście stawki kwotowej i obniżeniu stawki procentowej z wysokości 31,41% do poziomu
25%, liczonej od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży.
Dokonując oceny wyboru; relacji między stawką kwotową i procentową opodatkowania akcyzą papierosów wzięto pod uwagę szereg uwarunkowań.
System z większym udziałem stawki kwotowej akcyzy jest korzystniejszy dla budżetu z punktu widzenia pewności i stabilności wpływów budżetowych, z tytułu podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych, bowiem zmniejsza zależność budżetu
od polityki cenowej producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych.
Zmniejsza się ryzyko sztucznego obniżania poziomu cen detalicznych wyrobów tytoniowych i tym samym generowania strat budżetowych z tytułu niższych wpływów
z akcyzy, z części procentowej podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Należy wyraźnie podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa nie formułują zasady, przytoczonej w oświadczeniu, w myśl której od towarów luksusowych pobiera się wyższe podatki niż od towarów powszechnie używanych.
Podatek akcyzowy (lub jego odpowiedniki) w większości państw świata pobierany jest od wyrobów charakteryzujących się jednostkową wysoką akumulacją zysku,
tj. dużą nadwyżką przychodów ze sprzedaży nad kosztami produkcji. Takimi wyrobami mogą być, na przykładzie wcześniejszych krajowych regulacji, sól, czy guma do
żucia. Nadwyżka w znacznej części przejmowana jest właśnie drogą opodatkowania
podatkiem akcyzowym i stanowi ważne źródło dochodów budżetowych. Do takich wyrobów zaliczane są m.in. wyroby tytoniowe.
Sprostowania wymaga również postawiona teza, iż zmniejszenie stawki procentowej akcyzy z 31,41% do 25% spowoduje obniżenie wpływów budżetowych z tytułu
akcyzy od papierosów. Należy bowiem zauważyć, iż przy odpowiednim wzroście stawki kwotowej i stawce procentowej na poziomie 25%, akcyza ogółem wzrosłaby o 5%.
Oszacowano, iż podwyżka w tej skali winna spowodować skutki budżetowe na poziomie 345 mln zł dodatkowych wpływów w skali roku.
Ponadto zawarte w oświadczeniu stwierdzenie, iż model opodatkowania akcyzą
polegający na wzroście stawki kwotowej i obniżeniu stawki procentowej do poziomu
25% powoduje nierówne obciążenie podwyżkami tego podatku poszczególne firmy tytoniowe i prowadzi do faworyzowania jednej firmy tytoniowej nie jest prawdziwe.
System mieszany, bez względu na przyjętą strukturę opodatkowania, polega na
stosowaniu kwotowo-procentowych stawek podatku akcyzowego, określonych w jednakowej wysokości dla wszystkich rodzajów papierosów i tytoniu do palenia. Akcyza
jest podatkiem pośrednim, obciążającym wyrób, a nie producenta. Jeżeli więc dla
wszystkich papierosów i tytoniu do palenia obowiązują te same stawki akcyzy, to zachowana jest zasada równego traktowania wszystkich podmiotów należących do tej
samej grupy.
Wyższy relatywnie wzrost cen detalicznych wyrobów tytoniowych tanich, a zwłaszcza tanich papierosów, w porównaniu do marek drogich ogranicza ich dostępność,
w szczególności dla nieletnich i jest skutecznym narzędziem zapobiegającym rozpoczynanie palenia wśród młodzieży, co sprzyja realizacji celów zdrowotnych.
Po analizie uwag, zgłoszonych do projektu ww. ustawy, biorąc pod uwagę względy
społeczne, tym samym uwzględniając, że ceny papierosów tanich jak i drogich po-
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winny wzrastać o podobną kwotę – Minister Finansów złożył autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,
określającą stawki podatku akcyzowego od papierosów: stawkę kwotową w wysokości
188,00 zł/1000 szt. i procentową na poziomie 31,41%, liczoną od maksymalnej ceny
detalicznej, zaś dla tytoniu do palenia stawkę kwotową w wysokości 128,02 zł/kg
i procentową na poziomie 31,41%, liczoną od maksymalnej ceny detalicznej. Zapewni
to wpływ do budżetu na planowanym poziomie i wprowadzi równomierny kwotowy
wzrost cen detalicznych dla wszystkich poziomów cenowych papierosów. Dzięki temu
zrealizowany zostanie cel społeczny poprzez równomierne obciążenie podwyżką zarówno tanich jak i drogich papierosów.
Podkreślenia wymaga fakt, iż struktura opodatkowania akcyzą, polegająca na
wzroście stawki kwotowej, przy niezmienionej stawce procentowej na wysokim poziomie 31,41% może stanowić zachętę do prowadzenia wojen cenowych, polegających na
obniżaniu cen detalicznych wyrobów tytoniowych, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do obniżenia dochodów budżetowych.
W związku z powyższym rynek wyrobów tytoniowych będzie monitorowany, co
umożliwi elastyczne reagowanie w zależności od mogących wystąpić zagrożeń zdrowotnych i budżetowych.
Odnosząc się do zarzutu braku należytych konsultacji społecznych dotyczących
projektu ustawy okołobudżetowej uprzejmie wyjaśniam, iż projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.), co umożliwiło
zapoznanie się z nimi szerokiemu gronu zainteresowanych grup społecznych.
Jeżeli zaś chodzi o zbyt krótki okres czasowy przewidziany na konsultacje projektu ustawy należy zauważyć, iż wszystkie zainteresowane podmioty przesłały uwagi
w terminie, co świadczy o tym, iż okres wskazany do składania uwag, był dla podmiotów wystarczający.
Przedstawiając powyższe wyrażam przekonanie, że przedstawione wyjaśnienia
stanowią wyczerpującą odpowiedź na złożone oświadczenie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zostałem poproszony o interwencję przez grupę prywatnych pracodawców, choć – jak się dowiedziałem – problem dotyczy też pracodawców publicznych, na przykład Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Zgodnie z polskim prawem pracodawcy zatrudniający ponad dwadzieścia osób muszą
utrzymywać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Od pewnego czasu
ZUS przyjmuje interpretację, że jeżeli wypłaty z funduszu socjalnego nie są
uwarunkowane szczegółowo udokumentowaną sytuacją socjalną pracownika, wypłaty te nie są świadczeniem socjalnym, czyli wolnym od podatku dochodowego i składki na ZUS, tylko wynagrodzeniem pracownika, od którego
składki na ZUS należy odprowadzić.
Irytujący jest fakt, że ZUS nie uważa za wystarczające dzielenie funduszu na przykład przez wzgląd na wysokość zarobków pracownika lub
liczbę dzieci, lecz wymaga prowadzenia skomplikowanej dokumentacji,
co jest pracochłonne i czasochłonne, opartej na zaświadczeniach z US,
MOPS i innych instytucji. ZUS na masową skalę przeprowadza kontrole,
w wyniku których nakazuje odprowadzić zaległe składki od takich świadczeń wraz z odsetkami. Za okres pięciu lat takie zaległe składki wynoszą
średnio około 800–1000 zł za pracownika. Oznacza to, że na przykład
firma zatrudniająca pięćdziesięciu pracowników zostaje nagle wezwana
do zapłaty 50 tysięcy zł, co może znacząco zachwiać stabilnością przedsiębiorstwa.
Ci, którzy postanowili nie płacić, tylko odwołać się od decyzji ZUS do
sądu, wygrywają te sprawy niemal automatycznie, przynajmniej tak jest
w sądach okręgu wrocławskiego, wyroki są jawne i jest ich wiele. Warto zauważyć, że sąd nawet nie sięga do meritum sprawy, ale stwierdza, że ZUS
nie jest stroną w sprawie świadczeń socjalnych, a świadczeniem socjalnym
jest to, co dwie strony, czyli pracodawca i pracownik reprezentowany przez
związek zawodowy lub przedstawiciela załogi, zgodnie za takie świadczenie
uznają.
Sprawa kończy się więc niczym, ale kosztuje pracodawców wiele nerwów, czasu, obsługę prawną oraz nadszarpnięcie dobrego imienia, gdyż
ZUS powiadamia pracowników, że pracodawca nie odprowadza należnych
składek, zaś ZUS marnuje publiczne pieniądze na kontrole i procesy w tej
sprawie.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Czy opisany powyżej proceder jest Panu Ministrowi znany?
2. Czy zgadza się Pan Minister z powszechnie wydawaną przez sądy
opinią, że ZUS nie jest powołany do oceny, co jest świadczeniem socjalnym,
a co nim nie jest, tylko powinien przyjąć do wiadomości uzgodniony przez
pracodawcę i pracowników regulamin ZFŚS?
3. Według raportu Doing Business Banku Światowego Polska jest mniej
więcej sześćdziesiątym, siedemdziesiątym krajem, jeśli chodzi o łatwość robienia biznesu, tymczasem według raportu Polska 2040 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest to najważniejszy wskaźnik dla przyszłości polskiej
gospodarki, ważniejszy nawet niż słynna innowacyjność. Czy nie ma Pan
Minister wrażenia, że opisana działalność ZUS jest typową przeszkodą biurokratyczną w prowadzeniu biznesu w Polsce, zabierającą czas, pieniądze
i energię przedsiębiorców, a niedającą nic w zamian ani pracodawcom, ani
pracownikom, ani państwu?
4. Jak stanowisko ZUS ma się do wypowiedzi pana premiera z początku
kadencji o zastępowaniu kultury zaświadczeń kulturą oświadczeń?
5. Czy Pan Minister jest w stanie powstrzymać ZUS w jego szkodliwej,
opisanej tu działalności?
Pozostaję z szacunkiem
Jarosław Obremski
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Odpowied
Warszawa, 12 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z otrzymanym, przy piśmie z dnia 11 października br., znak: BPS/043-18-720/12 oświadczeniem senatora Jarosława Obremskiego, złożonym podczas
18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października br., wskazującym na występujące
spory płatników składek z organami ZUS w rejonie Wrocławia, na tle praktyki obejmowania składkami świadczeń wypłacanych z funduszu socjalnego, które to spory,
według senatora, w znacznej ilości wygrywane są przez płatników składek w sądach
okręgu wrocławskiego, po zasięgnięciu opinii Prezesa ZUS, pozwolę sobie przekazać
na ręce Pana Marszałka, następujące wyjaśnienia.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wyjątki od ww. generalnej zasady, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106
z późn. zm.). Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 tego rozporządzenia – podstawy wymiaru
składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele
socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
W tym przypadku wyłączenie z podstawy wymiaru składek jest dokonywane ze względu na źródło finansowania tych świadczeń, przy założeniu legalności takiego finansowania, to jest że przedmiotowe świadczenia wypłacane są w sposób zgodny z przepisami
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Zgodnie z art.1 ust.1 ww. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. – zakładowy fundusz socjalny (zwany w ustawie „Funduszem”), przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – przyznawanie świadczeń oraz
wysokość dopłat z Funduszu z tego tytułu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Art. 8 ust. 2 ww. ustawy stanowi jednocześnie,
że zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu,
z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie Funduszu.
Z wyłączenia z podstawy wymiaru składek, określonego w §2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie mogą zatem korzystać świadczenia, wypłacane w sposób niezgodny
z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tj. świadczenia, wypłacane w oparciu o inne kryteria niż kryteria socjalne określone w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Powyższy pogląd, znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego
(np. Wyroki SN z 20.08.2001 r., I PKN 579/00; z 06.02.2008 r. II PKN 156/07;
z 16.09.2009 r., I UK 121/09; z 20.06.2012 r., I UK 140/12).
W wymienionym wyżej wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r. Sąd Najwyższy podkreślił, że pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego uzależniającego przyznawanie świadczeń
oraz wysokość dopłat z Funduszu od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby
uprawnionej.
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Z kolei w wyroku z 16 września 2009 r. Sąd Najwyższy podniósł, iż podstawowa
zasada dysponowania środkami Funduszu została określona w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Od tej zasady
nie ma wyjątków. Nawet regulamin nie może jej zmienić. Stąd świadczenia wypłacane
przez pracodawcę z pominięciem tej zasady nie mogą być ocenione w sensie prawnym
jako świadczenia socjalne.
Także Państwowa Inspekcja Pracy prezentuje stanowisko, zgodnie z którym właściwym kryterium socjalnym w zakresie sytuacji materialnej pracowników, jest kryterium dochodu przypadającego na członka rodziny.
Analiza treści przywołanych wyżej przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w powiązaniu z treścią art. 18 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz §2 ust. 1
pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wskazuje zatem, że faktyczna ocena prawidłowości stosowania przez poszczególnych pracodawców (płatników składek) wyłączenia z podstawy
wymiaru składek, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. – może być dokonywana jedynie indywidualnie, w oparciu o dokumenty źródłowe, to jest w oparciu o treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego u danego pracodawcy.
Zgodnie z przepisami art. 68 ust. 1 przywołanej wcześniej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – do zakresu działania Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych należy między innymi stwierdzanie i ustalanie obowiązku
ubezpieczeń społecznych, wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek.
Jednocześnie zgodnie z przepisami art. 83 ust. 1 ww. ustawy, Zakład wydaje decyzje
w zakresie indywidualnych spraw dotyczących między innymi zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, przebiegu ubezpieczeń, ustalania wymiaru składek i ich poboru.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zatem – w świetle przedmiotowej ustawy,
jedynym organem uprawnionym do interpretowania przepisów z zakresu ubezpieczeń
społecznych na tle indywidualnych przypadków poszczególnych płatników składek
czy ubezpieczonych, do rozstrzygania tych spraw i jeżeli istnieje taka potrzeba – do
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z powyższego zakresu. W przypadku
formalnych rozstrzygnięć ZUS kwitowanych decyzją uprawnionego organu Zakładu,
od takiej decyzji, w zależności od przedmiotu sporu, przysługuje prawo odwołania do
właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych lub do sądu administracyjnego.
Z informacji przekazanych przez Prezesa ZUS wynika, że w okresie od 1 stycznia
2010 r., w skali kraju zostało wydanych 29077 decyzji dotyczących nieprawidłowego
stosowania przez płatników składek §2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (liczba ta nie
odpowiada liczbie płatników, bowiem jednemu płatnikowi mogło być wydawane wiele
decyzji dotyczących ubezpieczenia jego pracowników).
Z informacji uzyskanych z jednostek terenowych ZUS wynika, że w zakwestionowanych sprawach przy przyznawaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych były one przyznawane z naruszeniem kryterium socjalnego, to jest w równej wysokości dla wszystkich uprawnionych lub z zastosowaniem innych kryteriów
niż kryteria socjalne określone w obowiązujących przepisach. Od wydanych decyzji
wpłynęło 22 789 odwołań. W podanym okresie zapadło 8 391 prawomocnych rozstrzygnięć sądowych. W skali całego kraju prawidłowość decyzji Zakładu została potwierdzona w 66% przypadków (jeżeli uwzględnić obszar apelacji wrocławskiej). Natomiast
bez uwzględnienia obszaru apelacji wrocławskiej – prawidłowość decyzji Zakładu została potwierdzona w 88% przypadków (5596 wyroków z ogólnej liczby 6364).
Sytuacja w obszarze apelacji wrocławskiej w tym zakresie jest zatem wyjątkowa na
tle reszty kraju. Zgodnie z informacją Prezesa ZUS, w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego
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we Wrocławiu, przeważa bowiem pogląd, że organy ZUS nie mają uprawnień do ingerencji w zasady przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sąd ten uznaje, że prawidłowe jest różnicowanie świadczeń socjalnych w zależności od wysokości wynagrodzenia, a nie dochodu przypadającego na członka rodziny.
Przytoczone statystyki orzecznictwa w przedmiotowych sprawach oraz orzecznictwo
Sądu Najwyższego wskazują, że jest to pogląd odmienny od linii orzecznictwa w innych regionach kraju oraz od linii orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Jak wynika z informacji przekazanych przez Oddział ZUS we Wrocławiu – nie wystąpiły sprawy sporne według, wspomnianego przez senatora Jarosława Obremskiego,
kryterium liczby dzieci posiadanych przez pracowników.
Natomiast weryfikacja prawidłowości postępowania oddziału w zakresie podniesionego w oświadczeniu senatora Jarosława Obremskiego zarzutu nieuzasadnionego
żądania dokumentów i zaświadczeń – mogłaby być dokonana jedynie w konkretnych
sprawach indywidualnych, ponieważ wymagałoby to szczegółowej analizy dokumentów źródłowych, dotyczących poszczególnych spraw.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zostałem poproszony przez przedstawicieli środowiska zawodowego pośredników handlu nieruchomościami oraz zarządców
nieruchomości o interwencję u pana. Osoby te zwróciły moją uwagę na to, że
ich zdanie wydaje się być pomijane w sprawie tak zwanej ustawy deregulacyjnej. Przejawia się to między innymi w braku odpowiedzi na listy Polskiej
Federacji Rynku Nieruchomości wysłane w dniach 14 lutego 2012 r., 7 marca 2012 r. oraz petycję dziewięciu federacji z 12 kwietnia 2012 r. dotyczącą
projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów skierowaną do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.
W projekcie deregulacyjnym znalazły się zapisy, zgodnie z którymi likwidacji podlegać mają wymogi kwalifikacyjne w stosunku do osób, które
będą chciały wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami lub
zarządcy nieruchomości. Po wejściu w życie proponowanych zmian każdy
będzie mógł świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami – wystarczy, że będzie osobą pełnoletnią, niekaraną oraz wpisze się do rejestru prowadzonego przez ministra
właściwego do spraw budownictwa i gospodarki przestrzennej. Rozumiem,
że obostrzenia te są kwestią dyskusyjną, a ich zniesienie wpisuje się w politykę deregulacyjną Pana Ministra. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na zachowanie procedur i dobrych praktyk obligujących do uwzględnienia głosu
organizacji zawodowych przed podjęciem tak ważnych decyzji.
Korzystając z uprawnienia dostępu do informacji publicznej, Polska Federacja Rynku Nieruchomości zapoznała się z treścią korespondencji prowadzonej pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wynika z niej, jak również z informacji uzyskanych przez federację w Ministerstwie Sprawiedliwości, że to
minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wskazał zawody
pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości do deregulacji oraz jest autorem projektu zmian. Z tego, co mi wiadomo, Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie przeprowadziło konsultacji z zainteresowanymi środowiskami rynku nieruchomości odnośnie do
projektowanej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, mimo
że organizacja zawodowa zrzeszająca blisko trzy i pół tysiąca pośredników
i zarządców nieruchomościami domagała się spotkania z ministrem Nowakiem i przeprowadzenia właściwych konsultacji w zakresie proponowanych
zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
W związku z tym kieruję do Pana Ministra pytanie: czy zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w wyżej wymienionej sprawie? Czy planuje
się przeprowadzić takie konsultacje?
Podczas konsultacji projektu ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości
zaproponował Pan środowisku pośredników i zarządców nieruchomości
stworzenie własnego projektu ustawy – projekt taki powstał. Czy planuje
Pan uzgodnienia międzyresortowe z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tej sprawie? Czy są planowane konsultacje
społeczne z zainteresowanymi grupami zawodowymi?
Pozostaję z szacunkiem
Jarosław Obremski
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Odpowied
Warszawa, 20 listopada 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego nadesłane przy piśmie BPS/043-18-721/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości
uprzejmie przedstawiam co następuje.
Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów,
zwany dalej ustawą deregulacyjną został w dniu 25 września br. przyjęty przez Radę
Ministrów i w dniu 8 października br. przesłany do Sejmu (druk nr 806). Pierwsze
czytanie projektu odbyło się na 25 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 8 listopada 2012 roku. Obecnie projekt poddany został pracom w Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych. Tym samym prowadzenie dalszych konsultacji nie leży w kompetencjach Ministra Sprawiedliwości oraz
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W odniesieniu do wspomnianego przez Pana Senatora projektu zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 maja 2012 r. uwzględniającego zmiany zaakceptowane przez 8 Federacji pragnę poinformować, że dokument ten był przedmiotem
analizy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jego autorzy proponują jedynie zróżnicowanie dróg dojścia do zawodu, podczas gdy rozwiązania zawarte w projekcie będącym
obecnie przedmiotem prac parlamentu pełniej realizują zamierzony cel reformy, to jest
uwolnienie dostępu do zawodów i pozostawienie regulacji mechanizmom rynkowym.
W odniesieniu do pytania o konsultacje społeczne informuję, że spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszających pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w którym osobisty udział wziął Minister Sprawiedliwości
odbyło się w dniu 14 maja br. Ponadto projekt ustawy deregulacyjnej zamieszczony został 6 marca br., to jest w dniu skierowania go do konsultacji społecznych na
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacja o projekcie rozesłana
została do wskazanych przez poszczególne resorty podmiotów – uczestników konsultacji społecznych. Jednocześnie do Ministerstwa Sprawiedliwości napływały wnioski
i opinie od innych organizacji oraz osób prywatnych, które również były szczegółowo
analizowane.
Pragnę również dodać, że wspomniane spotkanie było dodatkowym i fakultatywnym elementem konsultacji – podstawową formą jest bowiem analiza i odniesienie się
do pisemnych wniosków, a ten obowiązek został w pełni zrealizowany. W załączeniu
do dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości projektu ustawy
zamieszczone zostało omówienie pozyskanych opinii.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio tematyczne portale kolejowe doniosły o wycieku informacji
o planowanej wycenie zatrzymania ruchu, a w dalszej perspektywie rozbiórki ponad 4 tysięcy km linii kolejowych. W upublicznionych dokumentach
wymienia się między innymi linię Oleśnica – Herby Nowe, która jest częścią
„protezy wrocławsko-warszawskiej”, to jest trasy, która ma być głównym
połączeniem Wrocławia ze stolicą.
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy informacje te są prawdziwe.
Jakie są plany dotyczące linii Oleśnica – Herby Nowe oraz całej trasy,
którą Pan Minister proponował jako połączenie Wrocławia z Warszawą?
Pozostaję z szacunkiem
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 12 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego
podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r., przekazane przy
piśmie BPS/043-18-722/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie planów dotyczących linii Oleśnica – Herby Nowe, przedstawiam poniższe stanowisko.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie wskazuje
w żadnym z obowiązujących obecnie dokumentów planistycznych, linii nr 181 Herby
Nowe – Oleśnica jako elementu połączenia Warszawy z Wrocławiem. Takie połączenie
planowane jest poprzez linię nr 61 na odcinku Żelisławice – Częstochowa – Fosowskie
oraz linię nr 144 na odcinku Fosowskie – Opole. Już w bieżącym roku zostały podjęte
prace rewitalizacyjne na linii nr 61, które będą kontynuowane w latach 2013–2014.
W odniesieniu do linii nr 181 nie podjęto żadnych decyzji zmierzających do jej
likwidacji.
Proszę o przyjęcie powyższego stanowiska.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu

114

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję obywatele zaniepokojeni
zjawiskiem towarzyszącym udzielaniu kredytów w programie „Rodzina na
swoim”. Zauważyli oni, że powszechne jest zawyżanie oprocentowania kredytów z dofinansowaniem o mniej więcej jeden punkt procentowy w porównaniu z identycznymi (pod względem kwoty, terminu, zabezpieczenia itd.)
kredytami bez dofinansowania. Kredytobiorcy się na to nie godzą, gdyż wolą
płacić połowę z wyższego oprocentowania niż całość niższego (na przykład
4% zamiast 7%). Z drugiej strony nie ma żadnych racjonalnych przyczyn, dla
których banki miałyby tak różnicować marżę, poza tym, że mogą tak robić
i że im się to opłaca. Wydawać by się mogło, że jest to dziura w systemie, którą wyciekają do banków pieniądze przeznaczone na pomoc dla kupujących
pierwsze lokum i rozruszanie rynku budowlanego.
Bardzo proszę o informacje, czy problem jest ministerstwu znany, a jeśli
tak, czy jest traktowany w kategorii problemu, oraz dlaczego przez sześć lat
zjawisko to nie zostało ukrócone.
Pozostaję z szacunkiem
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 5 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego (znak: BPS-043723/12), w sprawie programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na
Swoim” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym
wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 90), uprzejmie informuję, co następuje.
Kredyty preferencyjne udzielane na warunkach określonych w ustawie nie są kredytami gwarantującymi określone, oprocentowanie, preferencyjne w stosunku do innych kredytów komercyjnych. Preferencją stosowaną w przypadku tych kredytów jest
finansowanie ze środków budżetu państwa (za pośrednictwem funduszu Dopłat ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego) przez 8 lat spłaty kredytu preferencyjnego części odsetek naliczanych od skalkulowanego zgodnie z warunkami ustawy salda zadłużenia. Marże banków, które na podstawie podpisanych z BGK umów oferują
kredyty preferencyjne, są zróżnicowane w zależności od banku. Obecnie w ramach
programu „Rodzina na Swoim” kredyty są udzielane przez 20 banków, co gwarantuje
odpowiedni poziom konkurencyjności poszczególnych ofert.
Należy jednakże zwrócić uwagę, że banki udzielające kredytów w ramach programu „Rodzina na Swoim” wykonują określone czynności związane z udzielaniem
i obsługą kredytów preferencyjnych, jakich nie praktykuje się w przypadku typowego
długoterminowego kredytu mieszkaniowego. Dodatkowe zadania związane z obsługą
kredytów preferencyjnych obejmują m.in. weryfikację spełnienia warunków ustawo-
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wych uprawniających do stosowania dopłat, wdrożenie i obsługę systemu naliczania
i przekazywania dopłat, wystąpienia o dopłaty do BGK, prowadzenie statystyki i sprawozdawczości wymaganej przepisami ustawy, itp. Działania te stanowią dla banków
uczestniczących w programie dodatkowy koszt zróżnicowany w zależności od wielkości banku, jego zasięgu, liczby oddziałów, liczby składanych wniosków o kredyt preferencyjny itp. Z doświadczeń uzyskanych w całym okresie funkcjonowania programu
preferencyjnych kredytów mieszkaniowych wynika, że nawet jeżeli marże stosowane
przez banki w odniesieniu do udzielanych przez nie kredytów preferencyjnych różnią
się w stosunku do zwykłych kredytów mieszkaniowych, nie są to różnice znaczące.
Spowodowane jest to przede wszystkim wspomnianą powyżej konkurencyjnością rynkową, która sprawia, że klienci mogą wybierać spośród różnych ofert.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Piotr Styczeń
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) samorządowe zakłady budżetowe mogą wykonywać tylko zadania własne gminy. W istocie ograniczenie
możliwości świadczenia usług, które związane są z zadaniami własnymi
gminy, pozbawia zakład możliwości pozyskiwania środków niezbędnych do
funkcjonowania. Wejście w życie nowych przepisów o finansach publicznych
zasadniczo zmieniło możliwości funkcjonowania wielu samorządowych zakładów budżetowych, na przykład zakładów wodociągów i kanalizacji. Do
dnia zmiany przepisów istniała prawna możliwość wykonywania między
innymi przyłączy na rzecz osób indywidualnych. Pozwalało to na racjonalne
i celowe gromadzenie środków niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
Obecnie obowiązujące przepisy znacznie ograniczają możliwości pozyskiwania środków przez samorządowe zakłady budżetowe, co prowadzi do
znacznego zmniejszenia ich możliwości rozwojowych. Jednocześnie należy
zwrócić uwagę na to, że przekształcenie zakładu w spółkę prawa handlowego nie stanowi tu wystarczającego rozwiązania z uwagi na zwiększenie
obciążeń finansowych (związanych z formą prawną).
Zwiększenie możliwości pozyskiwania środków od zewnętrznych podmiotów pozwoliłoby na pełniejsze i bardziej gospodarne wykorzystanie formy prowadzenia działalności, jaką jest samorządowy zakład budżetowy.
Wobec rodzących się wątpliwości co do zasadności i celowości przedstawionych uregulowań i faktu, że są one przedmiotem zainteresowania
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, oczekuję udzielenia odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy zakłady działające w formie samorządowych zakładów budżetowych mogą odpłatnie wykonywać na rzecz mieszkańców wyłącznie te
usługi, które mieszczą się w zakresie zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego, określonych w art. 14 ustawy o finansach publicznych, czy
też mogą wykonywać odpłatnie także inne usługi?
2. Czy gmina może pobierać od mieszkańców opłatę na podstawie sporządzonej umowy za wykonanie na przykład przyłącza do istniejącej sieci
kanalizacyjnej, różnicując opłaty w zależności od kosztów wykonania przyłącza?
3. Czy rząd rozważa zmiany przywołanych przepisów prawa, które spowodowałyby unormowanie przedstawionych kwestii w sposób jednoznaczny i racjonalny, przy jednoczesnym nieograniczaniu funkcjonowania samorządowych zakładów budżetowych?
Władysław Ortyl
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Odpowiedź
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z otrzymanym przy piśmie z dnia 11 października br., znak: BPS/043-18-724/12, oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Władysława Ortyla podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r. w sprawie zakresu
działania oraz możliwości pozyskiwania środków przez samorządowe zakłady budżetowe – uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) samorządowe zakłady budżetowe tworzone są w celu
realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. W określonym zakresie, m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, stosownie do brzmienia art. 15 ww. ustawy, samorządowy
zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności
– co do zasady – z przychodów własnych. Użycie w tym przepisie wyrazu „zadania”
powinno być zawsze rozpatrywane w kontekście katalogu zadań własnych, o których
stanowi art. 14 ustawy o finansach publicznych. Możliwość pokrywania przez samorządowy zakład budżetowy kosztów działalności z przychodów własnych, nie oznacza, iż może on prowadzić dowolną działalność. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, określając przy tworzeniu zakładu przedmiot jego działalności
(art. 16 ww. ustawy), związany jest katalogiem zadań własnych określonym w art. 14.
Dodatkowo należy zauważyć, iż w przypadku samorządu gminnego z ogólnej normy
zawartej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) wyraźnie wynika, iż gmina tworzy jednostki
organizacyjne „w celu wykonywania zadań (…)”.
Katalog zadań własnych gminy należy odczytywać w powiązaniu z ustawą o samorządzie gminnym i innymi ustawami ustalającymi konkretne zadania własne gmin.
W kontekście zapisu art. 14 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, celowym jest sięgnięcie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.). Ustawa
ta stanowi w art. 3 ust. 1, iż zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków jest zadaniem własnym gminy. Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę (…). Natomiast
realizację budowy przyłączy do sieci (…) zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca
się o przyłączenie nieruchomości do sieci (art. 15 ust. 2 ww. ustawy). Tak więc, realizacja budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej nie jest zadaniem własnym gminy,
a jak stwierdzono wyżej, samorządowy zakład budżetowy może wykonywać tylko zadania własne jednostki samorządu terytorialnego. Wobec tego gminy nie wykonują
tych przyłączy, i co się z tym wiąże nie pobierają opłat z tego tytułu. Dla potwierdzenia
należy przytoczyć art. 19 ust. 2 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza w sposób określony przez radę
gminy w uchwalonym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Należy także zauważyć, iż zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) działalność wykraczająca poza
zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego. Ustawodawca w ust. 2 art. 1 tej ustawy wskazał,
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iż gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Zauważenia wymaga, iż obowiązujące przepisy stwarzają możliwość wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych w różnych formach
prawno-organizacyjnych, niekoniecznie w formie samorządowego zakładu budżetowego. Pozwala to na wybór form działalności dostosowanych do lokalnych warunków
i potrzeb.
W związku z powyższym, nie planuje się zmian do obowiązujących przepisów
w tym zakresie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
oraz senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Panie Ministrze!
Ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki był osobą wyjątkową, człowiekiem
oddanym Bogu, Kościołowi i ludziom, gorliwym kapłanem Chrystusowym,
całym swoim życiem głoszącym Jego Ewangelię. Był wielkim misjonarzem,
obrońcą praw człowieka, orędownikiem niepodległości narodów Afryki, człowiekiem prostym i serdecznym, promieniującym dobrocią i życzliwością.
Urodził się w naszym regionie, na Podkarpaciu, w Hucie Komorowskiej
koło Kolbuszowej 1 kwietnia 1911 r. 28 września 2012 r. minęła piąta rocznica jego śmierci, jest to więc doskonały moment, aby przybliżyć postać księdza kardynała Adama Kozłowieckiego, człowieka, którego trudno zamknąć
w zwykłych ramach ludzkiej wrażliwości.
Kardynał Adam Kozłowiecki, syn Adama i Marii z Janochów, w latach
1921–1925 uczęszczał do znanego Zakładu Naukowo-Wychowawczego świętego Józefa w Chyrowie prowadzonego przez jezuitów, następnie kształcił
się w gimnazjum świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Po otrzymaniu święceń w 1937 r. kontynuował studia teologiczne w Lublinie, a potem, podczas
trzeciej probacji we Lwowie, z ogromnym entuzjazmem podjął pracę z młodzieżą. Wybuch wojny zastał go w Chyrowie, gdzie spędzał wakacje. Wkrótce po dotarciu do kolegium krakowskiego został aresztowany przez gestapo.
Początkowo więziony był w Krakowie, następnie w Wiśniczu koło Bochni.
W czerwcu 1940 r. trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, a w grudniu
– do obozu Dachau.
Ksiądz kardynał zawsze używał niemieckich nazw obozów, nie mówił
„Oświęcim”, ale „Auschwitz” – to było znamienne. Podkreślał, że mimo gehenny zachował wiarę w człowieka i w wartość służby dla niego. Zrozumiał,
jak sam mówił, że dobroć jest dobra, a ocalenie widział właśnie w dobroci.
Nigdy też nie zachwiała się jego głęboka wiara w Boga. Czasem na spotkaniach rekolekcyjnych ksiądz Adam Kozłowiecki wracał pamięcią do tamtych
lat. Mówił wówczas, że przeżycie tych strasznych lat uważa za szczególną
łaskę, jaką Bóg go obdarzył.
Po wyzwoleniu 29 kwietnia 1945 r. ksiądz Adam Kozłowiecki wyjechał
do Rzymu. Stąd po krótkim pobycie wyjechał na własną prośbę na misję
jezuicką do Rodezji Północnej – Zambii. Niezwykłe zalety charakteru, pogoda
ducha, wytrwałość, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów z innymi stały się bardzo cenne i przydatne w jego posłudze misyjnej. Pomagał
przepracowanym jezuitom, którzy w czasie wojny z niezwykłym poświęceniem i w osamotnieniu prowadzili działalność misyjną w Rodezji. Kiedy misja rodezyjska została podniesiona do rangi wikariatu apostolskiego, ksiądz
Adam Kozłowiecki został mianowany na administratora apostolskiego,
a w kilka lat później, w 1955 r., został mianowany na biskupa tytularnego
i wikariusza apostolskiego Lusaki.
Był gorącym zwolennikiem równouprawnienia ras. W 1956 r. wielki rozgłos miała jego decyzja o przyjęciu hinduskiej dziewczyny do szkoły przeznaczonej dla białych, a prowadzonej przez siostry dominikanki. W 1958 r.
ksiądz Kozłowiecki zredagował w imieniu episkopatu Rodezji Północnej
list pasterski, w którym zdecydowanie stanął w obronie równości rasowej
i sprawiedliwości społecznej, opublikowany później w zbiorze dokumentów
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Miał świadomość, że rdzenni mieszkańcy
– o czym pisał i mówił – zostali skrzywdzeni przez kolonizatorów, a kontynent afrykański jest zapuszczony cywilizacyjnie. Chciał to wynagrodzić swoją gorliwą pracą. Budował szkoły, zakładał placówki misyjne, przyczynił się
do budowy demokracji i uzyskania niepodległości przez Rodezję Północną.
W kwietniu 1959 r. został pierwszym arcybiskupem metropolitą Lusaki.
Nieustannie umacniał swoimi działaniami godność tubylczej ludności do tego
stopnia, że w wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zrezygnował ze stanowiska
arcybiskupa Lusaki i przekazał kierowanie kościołem Lusaki rodowitemu
Zambijczykowi. Po uzyskaniu przez Zambię niepodległości w 1964 r. przy-
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jął zambijskie obywatelstwo. Chciał, aby utożsamiano go z tym narodem,
z ludźmi Zambii. Jednocześnie całe życie kochał Polskę. Mówił tak: „Są dwie
rzeczy, które moim zdaniem wynaturzają człowieka – skrajna nędza i łatwe
życie. Nieraz pisałem do Polaków, że codziennie modlę się za Ojczyznę, żeby
było lepiej, ale nigdy za dobrze”.
To, jak wielką tęsknotę budziła w nim Polska, jak bardzo się o nią niepokoił, najlepiej można wyrazić, przytaczając fragment wzruszającego listu
z 19 stycznia 1982 r.: „Smutne były nasze tegoroczne święta, ale wiemy, że
Wasze były jeszcze smutniejsze. Byliśmy wszyscy ogromnie wstrząśnięci,
kiedy jeden z naszych Czarnych przyjaciół przybiegł do nas po mszy świętej
w niedzielę 13 grudnia i powiedział nam, co przed chwilą usłyszał przez radio.
Mieliśmy odtąd prawie stały dyżur przy radio, niektórzy nawet po nocach nastawiali Londyn, Waszyngton, Moskwę, Johannesburg, Luksemburg, a nawet
Saudi Arabię. Wiadomości były coraz tragiczniejsze… aresztowania… nawet
tragiczniejsze. […] Opłatkami się połamaliśmy, ale nie mogliśmy sobie życzyć
wesołych świąt, tylko najwyżej lepszego jutra i zmiłowania Bożego, i «żeby
Polska była Polską». Nasze tegoroczne Wilie przypominały mi obraz (zdaje mi
się, Jacka Malczewskiego) «Wigilia zesłańców na Syberii». Nie myślcie jednak,
że tylko mazgailiśmy się, ale łącząc się z Wami wszystkimi myślą, sercem
i duszą, a zwłaszcza z tymi Rodzinami Polskimi, które zasiadając do stołu wigilijnego, starały się odwracać oczy od pustych miejsc, modliliśmy się za Was
wszystkich, za smutnych Rodaków, za całą Polskę, prosząc Matkę Jezusową,
by tak jak swemu Dzieciątku, tak i każdemu Polakowi otarła łzy i pocieszyła;
a Jezusa prosiliśmy, by nas oświecił, co nam czynić trzeba, bo nie mazgajenie
się, tylko czyn ludzi dobrej woli wyjedna nam łaskę Bożą, a z nią lepsze jutro
dla Polski. W tej intencji zorganizowano modlitwę i mszę świętą za Polskę
w Lusace, a 16 grudnia w Chingombe mszę świętą za Polskę odprawiłem”.
Adam Kozłowiecki brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II,
a także w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie. W maju
1969 r. na własną prośbę został zwolniony z obowiązków arcybiskupa.
Decyzja ta miała ogromny wpływ na to, co działo się w całej Afryce, gdzie
w wielu miejscach zaczęły powstawać lokalne hierarchie kościelne. Wierny
swemu misyjnemu powołaniu pozostał w Zambii, gdzie kontynuował pracę
jako zwykły misjonarz. W tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego Papieskich Dzieł Misyjnych w Zambii, publikował artykuły, ogłaszał listy pasterskie, wydawał również wspomnienia w książkach: „Ucisk i utrapienie”,
„Pamiętnik więźnia 1939–1945” oraz „Moja Afryka”.
Ksiądz kardynał został uhonorowany między innymi Orderem Zasługi
RP oraz zambijskim Orderem Wolności. W lutym 1998 r. Jan Paweł II wyniósł
go do godności kardynalskiej. W chwili otrzymania nominacji kardynalskiej
arcybiskup Kozłowiecki miał osiemdziesiąt siedem lat, w związku z czym
nigdy nie posiadał prawa udziału w konklawe.
W 2007 r. odznaczony został przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi w pracy misyjnej, za działalność na rzecz ludzi
potrzebujących pomocy i za patriotyczną postawę rozsławiającą imię Polski
w świecie. Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2007 r.
postanowił nadać kardynałowi Kozłowieckiemu doktorat honoris causa.
Kardynał Adam Kozłowiecki zmarł w Lusace 28 września 2007 r. Pozostawił po sobie niezapomniane wrażenia, wiele wdzięczności i ciepłych wspomnień. Głosząc Dobrą Nowinę, pomagał potrzebującym, wlewając w ich serca
nadzieję, starał się też zaradzić potrzebom duchowym i materialnym. Był człowiekiem bezpośrednim, dowcipnym, pogodnym, rozsiewającym radość i ujmującym prostotą. Wierny swojemu misyjnemu powołaniu, zgodnie ze swoim
życzeniem, został pochowany w Zambii, wśród ludu, który tak ukochał.
Osoba kardynała Kozłowieckiego jest wielką szansą dla województwa
podkarpackiego, powiatu kolbuszowskiego oraz gminy Majdan Królewski,
w której się urodził, ponieważ kardynał swoją działalnością misyjną rozsławił i wciąż rozsławia Polskę na arenie kontynentalnej, międzynarodowej,
dodając blasku i splendoru swojemu miejscu urodzenia i zamieszkania.
Fundacja nosząca zaszczytne imię kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” ożywia pamięć dzieł, jakich dokonał, i daje wzór obecnemu i przy-
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szłemu pokoleniu. Fundacja ma na celu rekonstrukcję pałacu Kozłowieckich
i przeznaczenie go na centrum pamięci o kardynale Adamie Kozłowieckim oraz
na diecezjalne centrum misyjne o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
Pamiątki związane z osobą kardynała – w tym jego pierścień, paliusz
biskupi, piuska, pas biskupi, bulla papieska, w której przydziela mu się tytularne biskupstwo we Włoszech, medal Legii Honorowej Republiki Francuskiej
i inne – przechowywane są w zbiorach Muzeum Towarzystwa Jezusowego
Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi koło Brzozowa w województwie
podkarpackim.
Chcielibyśmy oczywiście serdecznie zaprosić Pana Ministra do odwiedzenia tego szczególnego miejsca pamięci po kardynale Adamie Kozłowieckim.
Szanowny Panie Ministrze, mając na uwadze to, iż idea rekonstrukcji pałacu Kozłowieckich związana z przystosowaniem pałacu na centrum pamięci
o kardynale jest ideą szczytną, zwracamy się z zapytaniem, czy w związku
z tym organizatorzy tego przedsięwzięcia mogą liczyć na wsparcie Pana Ministra. Czy ministerstwo zamierza zaangażować się w realizację tego projektu? A jeśli tak, to w jaki sposób?
Władysław Ortyl
Janina Sagatowska


Odpowied
Warszawa, 12 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatora Władysława Ortyla oraz senator Janiny
Sagatowskiej przesłanym w piśmie o sygn. BPS/043-18-725/12, chciałbym podziękować autorom oświadczenia za przypomnienie na forum Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej postaci kardynała Adama Kozłowieckiego, naszego sławnego rodaka, niezłomnego więźnia niemieckich obozów Auschwitz i Dachau, wielkiego duszpasterza i misjonarza. Pamięć o jego życiu i dziele bez wątpienia w szczególny sposób wzbogaca
skarbiec naszego narodowego dziedzictwa. Z pełnym przekonaniem przyłączam się
więc do hołdu dla księdza kardynała.
Jednocześnie informuję, że jedyną możliwością uzyskania przez podmioty zewnętrzne wsparcia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są
Programy Ministra lub pozostające do jego dyspozycji środki europejskie, przy czym
dofinansowanie udzielane jest zawsze po przeprowadzeniu procedury konkursowej
i wyłonieniu przez zewnętrznych ekspertów najlepszych projektów. Wszystkie informacje o zasadach i terminach naboru dla poszczególnych programów zawarte są na
stronach internetowych Ministerstwa (www.mkidn.gov.pl).
Łączę wyrazy szacunku
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o uwzględnienie w podejmowanych pracach restrukturyzacyjnych Polskich Sił Zbrojnych zgłaszanego przez liczne środowiska z województwa podlaskiego, a w szczególności z ziemi suwalskiej,
postulatu pozostawienia w Suwałkach 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii
Przeciwpancernej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.
Informacje o zamiarach rozformowania wymienionej jednostki zostały
przyjęte z niepokojem przez władze i mieszkańców Suwałk oraz innych miejscowości. Taką decyzją zerwano by z wieloletnią tradycją stacjonowania
Wojska Polskiego w tej części Polski, ograniczono by możliwość udziału wojska w życiu publicznym lokalnych społeczności, w wymiarze uroczystości
zarówno państwowych, kulturalnych, jak i innych, oraz zlikwidowano by
istotny zakład pracy. Na niezrozumienie takich zamiarów wpływa również
fakt podejmowania w ostatnim okresie wielu inwestycji w infrastrukturę
wojskową. Na te odczucia niewątpliwie wpływają też wcześniej podjęte
decyzje dotyczące jednostek wojskowych stacjonujących w województwie
podlaskim, jak chociażby ostatnia decyzja o rozformowaniu 1 Łomżyńskiego
Batalionu Remontowego z dniem 31 grudnia br.
Z uwagi na przedstawione fakty wnoszę jak na wstępie.
Z poważaniem
Bohdan Paszkowski


Odpowied
Warszawa, 2012.10.30
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego, złożone
podczas 18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października br.
w sprawie planowanej likwidacji 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach
(BPS/043-18-726/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przechodzą obecnie proces restrukturyzacji
i modernizacji technicznej, którego celem jest jak najlepsze przygotowanie do realizacji zadań związanych z obroną niezależności i suwerenności państwa. W tym kontekście oraz w związku z uwarunkowaniami wynikającymi z członkowstwa w Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego, zobowiązującego do osiągnięcia standardów zapewniających efektywny udział we wspólnych misjach i operacjach, muszą one być wyposażone w uzbrojenie i sprzęt spełniający wymogi współczesnego, asymetrycznego
pola walki.
Aktualnie realizowany jest „Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009–2018”,
w ramach którego rozformowaniu bądź przeformowaniu ulega część jednostek wojskowych, jak również formowane są nowe. Zmiany organizacyjno-dyslokacyjne dotyczą
również 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, będącego ostatnią
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tego typu jednostką wojskową w Siłach Zbrojnych RP. Istotnym w tym przypadku
jest fakt, że większość będących na wyposażeniu tego dywizjonu wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych, została wprowadzona do uzbrojenia w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Możliwości eksploatacyjne tego sprzętu
zostały wyczerpane, a jego modernizacja, w związku z przestarzałą technologią, nie
jest opłacalna.
Wprowadzanie nowoczesnego uzbrojenia i systemów walki determinuje kierunki przebudowy struktur organizacyjnych oraz zasad ich taktycznego wykorzystania.
W strukturach Sił Zbrojnych RP skutkować to będzie zapewnieniem pododdziałom
ogólnowojskowym autonomicznych zdolności do obrony przeciwpancernej. Zgodnie
z funkcjonującymi programami uzbrojenia, są one sukcesywnie wyposażane w nowoczesne, przenośne wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE,
co sprawia, że utrzymywanie odrębnej, wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostki
wojskowej o bardzo małych możliwościach bojowych, jest niezasadne pod względem
operacyjnym, jak i ekonomicznym.
Dotychczasowe decyzje o utrzymaniu omawianego dywizjonu w garnizonie Suwałki
wynikały z potrzeby posiadania tego typu pododdziału w okresie przejściowym, tj. do
czasu wprowadzenia na uzbrojenie, w pododdziałach wspomnianych wyżej, ogólnowojskowych środków przeciwpancernych nowej generacji spełniających wymagania
współczesnego pola walki. Takie rozwiązanie pozwoliło na zużycie, w ramach szkolenia, nieperspektywicznych środków bojowych, co jest zdecydowanie tańsze niż ich
utylizacja przez wyspecjalizowane firmy.
Planowane rozwiązanie 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach nie
wpłynie negatywnie na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa. Realizowane
zmiany reslrukturyzacyjno-dyslokacyjne jednostek wojskowych dyslokowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie granic Rzeczypospolitej Polskiej z państwami niebędącymi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie osłabiają potencjału obronnego,
a wręcz przeciwnie – przez wprowadzanie na uzbrojenie nowoczesnych środków walki
i dostosowanych struktur organizacyjnych – wzmacniają go. Przykładem może być
batalion obrony terytorialnej w Białymstoku, który został rozwinięty i przeformowany
w jednostkę wojskową o znacznie większym potencjale bojowym, jakim jest pułk rozpoznawczy.
Ponadto informuję, że w garnizonie Suwałki pozostanie infrastruktura niezbędna
dla potrzeb obronności, tj. przy ul. Wojska Polskiego i w miejscowości Szypliszki,
w której obecnie realizowana jest inwestycja NATO. Natomiast infrastruktura zbędna
dla sił zbrojnych, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.), będzie przekazywana do zasobów Agencji Mienia
Wojskowego. Zgodnie z tą ustawą Agencja ma prawo m.in. do przekazania nieodpłatnie infrastruktury, w drodze umowy, na własność jednostce samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami służącymi wykonywaniu zadań własnych.
Odnosząc się do wspomnianej przez Pana Senatora kwestii kosztów ponoszonych w związku z inwestycjami w zakresie infrastruktury 14. Dywizjonu Artylerii
Przeciwpancernej w Suwałkach pragnę poinformować, że od 2007 r. na rzecz tej jednostki zrealizowano, w ramach centralnych planów rzeczowych, jedną inwestycję związaną z posadowieniem kontenerowej stacji paliw. Zadanie to, o wartości 892,00 tys. zł,
prowadzono w latach 2006–2008. Inne wydatki na infrastrukturę związane były z: koniecznością zabezpieczenia infrastruktury wojskowej przed dekapitalizacją, bieżącym
utrzymaniem nieruchomości oraz zapewnieniem odpowiednich warunków służby żołnierzom garnizonu Suwałki.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan
Marszałek za satysfakcjonujące.
Z poważaniem
z up. Beata Oczkowicz
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o ujęcie budowy obwodnicy
Suwałk w programie budowy dróg krajowych i autostrad jako zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w latach 2014–2015.
O realizację tej inwestycji od wielu lat zabiega samorząd miasta Suwałki. Przedstawiciele rządu wielokrotnie składali w tej sprawie deklaracje
wskazujące, iż ta inwestycja ma być realizowana w nieodległym terminie,
wspólnie z obwodnicą Augustowa. Przygotowania do budowy obwodnicy
są znacząco zaawansowane – GDDKiA Oddział w Białymstoku dysponuje
decyzją środowiskową oraz wybrał wykonawcę dokumentacji technicznej,
która powinna być wykonana do końca 2013 r. – tak więc możliwa będzie
realizacja budowy obwodnicy Suwałk w 2014 r., ale pod warunkiem zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych.
Z uwagi na to, iż problemów związanych z ruchem drogowym w tej części nie da się rozwiązać bez powiązania budowy obwodnicy Augustowa i obwodnicy Suwałk, proszę Pana Ministra o pozytywne ustosunkowanie się
do wniosku o umieszczenie budowy obwodnicy Suwałk w programie budowy dróg krajowych i autostrad z terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji
w roku 2014.
Z poważaniem
Bohdan Paszkowski


Odpowied
Warszawa, 25 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2012 r. sygn. akt BPS/043-18-727/12,
przy którym przekazano tekst oświadczenia złożonego przez senatora Bohdana
Paszkowskiego podczas 18. posiedzenia Senatu RP, dotyczącego 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 którego ujęto
priorytetowe zadania drogowe w całym kraju. Podejmowane działania są jednak zdeterminowane ściśle określonym limitem finansowym w wysokości 82,8 mld zł. Zakres
rzeczowy zawarty w Programie musiał więc 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. pod warunkiem zapewnienia
finansowania. W ten sposób stworzona została możliwość do kontynuacji prac przygotowawczych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace przygo-
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towawcze 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.
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.
Resort transportu dostrzegając znaczenie całej drogi S-61 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. W okresie od IV kwartału 2011 r. do III kwartału 2012 r. odbywały się spotkania grupy roboczej Rady UE
w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia. Obecnie akt procedowany jest
na forum Parlamentu UE, w ramach którego odbyło się pierwsze czytanie projektu
rozporządzenia. Kolejne czytania i dalsza procedura legislacyjna przewidywane są na
2013 r. Wejście w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego przewidywane jest na III lub IV kwartał 2013 r.
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.
Jednocześnie należy zaznaczyć, 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, dostępnych
dla Polski, środków finansowych pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na infrastrukturę drogową. 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 Andrzeja Persona
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister!
Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zwróciły
moją uwagę na problemy związane ze skutkami wprowadzenia rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (projekt z dnia 12 września 2012 r.).
Zmiany budzące niepokój dotyczą sposobu podziału dotacji dla uczelni
publicznych. W składniku kadrowym umieszczeni zostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, zaś nie
uwzględnieni zostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w danej uczelni
jako dodatkowym miejscu pracy.
Według przepisów art. 96 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
możliwe jest zatrudnianie nauczycieli akademickich zarówno w podstawowym, jak również w dodatkowym miejscu pracy. Jeżeli więc praca w dodatkowym miejscy pracy jest zgodna z przepisami, to projekt rozporządzenia
nie może wyłączać zatrudnionych tam nauczycieli ze składnika kadrowego
będącego elementem algorytmu finansowania uczelni publicznych. Należy
również odnieść się do art. 24 wyżej wymienionej ustawy, który gwarantuje
prawo nauczyciela akademickiego do wykonywania dodatkowego zatrudnienia przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, a po upływie tego terminu za zgodą rektora uczelni macierzystej. Podobne zastrzeżenie dotyczy składnika dostępności kadry. Ponadto przepisy art. 92 ust. 1
w związku z art. 15 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy gwarantują uczelniom
publicznym środki finansowe na zapewnienie realizacji zadań określonych
w ustawie.
Wprowadzenie wyżej wymienionego rozporządzenia w życie nie tylko budzi wątpliwości co do jego zgodności z ustawą, ale również zagraża
sprawnemu funkcjonowaniu wielu uczelni, które w celu podniesienia poziomu
kształcenia decydują się na zatrudnianie pracowników, dla których jest to
dodatkowe miejsce zatrudnienia. Należy również nadmienić, iż wiele uczelni
podpisało wiele umów z nauczycielami akademickimi na rok 2012/2013.
Wprowadzenie wyżej wymienionego rozporządzenia od 2013 r. uniemożliwi
uczelniom zarówno wywiązanie się ze swoich zobowiązań, jak również kontynuację współpracy z dotychczasowymi pracownikami naukowymi.
Wobec powyższego zwracam się do Pani Minister z zapytaniem: czy istnieje możliwość zmiany wyżej wymienionego rozwiązania, tak aby nie godziło ono w sprawne funkcjonowanie uczelni wyższych.
Z poważaniem
Andrzej Person
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Odpowiedź
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/043-18-728/12 z dnia 11 października 2012 r., z załączonym oświadczeniem Pana Senatora Andrzeja Persona, dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni
publicznych i niepublicznych, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Projekt wspomnianego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przewiduje zmiany w algorytmie podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572, z późn. zm.). Jedną z nich jest ujmowanie w składniku kadrowym przeciętnej liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok
przyznania dotacji podstawowej w tej uczelni publicznej jako podstawowym miejscu
pracy, zamiast dotychczasowego uwzględniania wszystkich nauczycieli akademickich
zatrudnionych w uczelni.
Należy zauważyć, iż zaproponowana w projekcie zmiana nie wpływa na wysokość
puli dotacji wydzielonej dla poszczególnych grup uczelni, która zgodnie z ust. 1 pkt 2
oraz ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do tego projektu rozporządzenia, jest wyodrębniana z części zasadniczej dotacji „podstawowej” na potrzeby podziału algorytmicznego, dokonywanego odmiennie dla uczelni akademickich i zawodowych. Tym samym
globalna wysokość środków przeznaczonych dla grupy uczelni zawodowych nie jest
zależna od żadnej wartości uwzględnionej w poszczególnych składnikach algorytmu
podziału dotacji. Informacje o liczbie nauczycieli akademickich nie mają wpływu na
kształtowanie, w tym na zmiany poziomu, ogólnej kwoty dotacji podmiotowej, o której
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, przeznaczonej dla grupy uczelni zawodowych, są
natomiast jednym z elementów algorytmu podziału kwoty dotacji dla poszczególnych
uczelni w tej grupie.
Nieujęcie w algorytmie podziału dotacji „podstawowej” nauczycieli akademickich
zatrudnionych w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy nie oznacza, iż z dotacji
„podstawowej” nie będzie można finansować wynagrodzeń tych osób. Proponowana
zmiana miała na celu promowanie – poprzez wprowadzenie zachęty finansowej – zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy, tak by kadra nauczycielska była bardziej
związana z uczelnią i tym samym w większym stopniu angażowana w rozwój uczelni.
Według szacunków MNiSW, udział nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach zawodowych jako podstawowym miejscu pracy wynosił średnio 47% w stosunku do zatrudnienia nauczycieli akademickich ogółem.
Ponadto należy wskazać, iż rzeczony projekt rozporządzenia jest na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, w ramach których zgłaszane
są uwagi. Dopiero po zamknięciu tego etapu i odniesieniu się do zgłaszanych uwag
ustalone zostanie ostateczne brzmienie rozporządzenia.
Z wyrazami szacunku
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Maria E. Orłowska
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Moje oświadczenie dotyczy nadania miejscowości Zaklików praw miejskich.
Zaklików jest miejscowością położoną w województwie podkarpackim,
w powiecie stalowowolskim. Miejscowość ta liczy obecnie dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu mieszkańców.
Zaklików był miastem przez ponad trzysta lat. Jego nazwa pochodzi
od nazwiska jego założyciela – Stanisława Zakliki, kasztelana połanieckiego. Na sejmie w Piotrkowie 9 kwietnia 1565 r. król Zygmunt August wydał
przywilej, który zezwalał na założenie na gruntach wsi Zdziechowice miasta
na prawie magdeburskim. Zaklików stracił prawa miejskie wskutek decyzji
cara Aleksandra II – była to kara dla mieszkańców za ich udział w powstaniu styczniowym.
Obecne władze Zaklikowa chcą przywrócić dawny prestiż miejscowości
i tradycje miejskie, dlatego zwróciły się z wnioskiem o nadanie miejscowości
praw miejskich. Jednym z powodów ubiegania się o prawa miejskie jest chęć
pozyskania inwestorów przez miasteczko, które oprócz walorów turystycznych posiada również tradycje przemysłowe związane z byłą lokalizacją zakładów Huty „Stalowa Wola”.
Inicjatywę władz gminy popierają mieszkańcy, którzy podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych zdecydowanie poparli wniosek o nadanie ich miejscowości praw miejskich. Mieszkańcy w nadaniu praw miejskich
widzą nie tylko sprawiedliwość dziejową i przywrócenie historycznych praw
miejskich, zabranych ich miejscowości przez rosyjskiego cara, ale także
szansę rozwoju dla swojej miejscowości.
Wniosek gminy Zaklików o nadanie praw miejskich uzyskał również pozytywną opinię wojewody podkarpackiego, co oznacza, że został przygotowany profesjonalnie i miał merytoryczne uzasadnienie. W związku z tym
negatywna opinia ministra administracji i cyfryzacji, a także Rady Ministrów w sprawie nadania miejscowości Zaklików praw miejskich jest całkowicie niezrozumiała. W uzasadnieniu negatywnej opinii zawarto lakoniczne
stwierdzenie – przytoczę tę opinię: „Wniosek Rady Gminy Zaklików o nadanie miejscowości Zaklików statusu miasta, województwo podkarpackie, powiat stalowowolski. Wniosek rekomenduje się do negatywnego rozpatrzenia
z uwagi na zbyt szerokie określenie granic proponowanego miasta Zaklików.
Miejscowość ubiegająca się o status miasta powinna ograniczyć obszar proponowanego miasta do powierzchni faktycznie wykazujących cechy miasta:
zwarta zabudowa, wyraźnie wyodrębniona infrastruktura techniczna”.
Bardzo proszę o przedstawienie bardziej szczegółowego uzasadnienia,
które będzie pomocne podczas sporządzania przez władze gminy Zaklików
nowego wniosku. Jestem przekonana, że społeczność miejscowości Zaklików zasługuje na uhonorowanie i nadanie swojej miejscowości historycznie
należnych praw miejskich. Wyrażam również przekonanie, że nadanie praw
miejskich przyczyni się do rozwoju Zaklikowa i podjęcia nowych inwestycji
gospodarczych, co przyniesie korzyść mieszkańcom całego regionu.
Bardzo proszę o rozważenie powyższych argumentów podczas ponownego opiniowania wniosku gminy Zaklików o nadanie miejscowości praw
miejskich.
Janina Sagatowska
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Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 13 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Adama Jassera, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy piśmie z dnia 15 października 2012 r. (sygn. DSPA-4813-707-(1)/12) oświadczenie Senatora RP Pani Janiny Sagatowskiej w sprawie nadania miejscowości Zaklików praw miejskich, uprzejmie informuję, iż wniosek Rady Gminy
Zaklików, jako spełniający wymogi formalne wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.)
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania
przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania
granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw
gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86,
poz. 943, z późn. zm.) został zakwalifikowany do przedłożenia Radzie Ministrów.
Jednocześnie informuję, że wniosek został poddany wnikliwej analizie merytorycznej,
uwzględniającej wszystkie uwarunkowania proponowanej zmiany. Powyższa analiza, dokonana przede wszystkim w oparciu o dokumentację geodezyjno-kartograficzną wykazała, że Rada Gminy Zaklików zwróciła się do ministra właściwego do spraw administracji
publicznej z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Zaklików w granicach jej
dotychczasowego obrębu ewidencyjnego. Powyższy obręb charakteryzował się znaczną powierzchnią – 4350 ha, obejmującą w większości niezamieszkałe tereny, stanowiące obszary leśne oraz pola uprawne, a więc tereny o cechach typowych dla krajobrazu wiejskiego.
Natomiast obszar miejscowości, który rzeczywiście wykazywał miejski charakter (zwarta
zabudowa, wyraźnie wyodrębniona infrastruktura techniczna), stanowił niewielką część
wnioskowanego terenu. Dlatego też, minister właściwy do spraw administracji publicznej mając na względzie racjonalne kształtowanie przestrzeni, zarekomendował omawiany
wniosek do negatywnego rozpatrzenia przez Radę Ministra. Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2012 r. Rada Ministrów podzieliła stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji i podjęła negatywną decyzję w zakresie nadania statusu miasta miejscowości Zaklików.
Należy zauważyć, że w przypadku negatywnych rozstrzygnięć wnioskodawcy mogą
ponownie wystąpić do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w danych sprawach. Jednakże wnioski te muszą być opracowane na nowo, zgodnie z wymogami obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa.
Z informacji uzyskanych od władz gminy Zaklików wynika, że podjęto działania
w celu złożenia nowego wniosku w sprawie nadania miejscowości Zaklików statusu
miasta (z uwzględnieniem nowej powierzchni). W związku z powyższym przedstawiciele
gminy Zaklików są w stałym kontakcie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji i na
bieżąco rozstrzygane są wszelkie wątpliwości, dotyczące przedmiotowego wniosku.
W przypadku ponownego złożenia wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Zaklików, zapewniam, że wniosek
ten zostanie rozpatrzony z całą wnikliwością i starannością, przy uwzględnieniu
wszystkich uwarunkowań proponowanej zmiany, w tym argumentów i uwag zawartych w oświadczeniu Pani Senator.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
W załączeniu przekazujemy wystąpienie pana Zbigniewa J., pierwotnie
skierowane do ABW, Delegatury ABW w Szczecinie, w którym wskazuje on
na wiele nieprawidłowości w działaniu kilku prokuratorów. Powołuje przy
tym konkretne sygnatury spraw, przebieg postępowania oraz działania, których oceny się domaga.
Prosimy Pana Prokuratora o zwrócenie uwagi na to, że poruszana sprawa jest związana (tak jak nam to przekazano) z działaniami zorganizowanej grupy przestępczej, której uczestnikami mieli być również prokuratorzy
z okręgu szczecińskiego.
Z powyższych względów prosimy o zbadanie tej sprawy w ramach działalności wizytatorskiej przez Prokuraturę Generalną i nieprzekazywanie tej
sprawy Prokuratorze Okręgowej.
Będziemy zobowiązani za udzielenie informacji o podjętych działaniach
i poczynionych ustaleniach.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski


Odpowied
Warszawa, 12.11.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 11 października 2012 r. sygn.
BPS/043-18-730/12 oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza i senatora
Grzegorza Wojciechowskiego złożone na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 4 października 2012 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Załączone do oświadczenia (w kserokopii) pismo Zbigniewa J. z dnia 26 marca 2008 r., adresowane do Dyrektora Delegatury ABW w Szczecinie, było przedmiotem czynności podejmowanych w 2008 r. przez ówczesne Biuro Postępowania
Przygotowawczego byłej Prokuratury Krajowej. Nadmienić należy, że identycznej treści
pisma Zbigniew J. skierował wówczas do Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystkie
te instytucje zwróciły się do ówczesnej Prokuratury Krajowej o spowodowanie wyjaśnienia podniesionych w piśmie zarzutów. Interwencje na rzecz skarżącego podejmowali również Poseł na Sejm RP Czesław Hoc i Krzysztof Orszagh ze Stowarzyszenia
Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej.
Pismo Zbigniewa J. poddano wówczas analizie zarówno w Prokuraturze Okręgowej
w Szczecinie, jak i w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie ustalając w tamtej dacie
następujący stan faktyczny i odnosząc się do podniesionych wtedy zarzutów.
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Nadto w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zbadano 66 spraw prowadzonych
w przeszłości w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie, które dotyczyły Państwa J.
Jedynie w 4 sprawach prokuratorzy nadzoru ocenili wydane decyzje merytoryczne
jako przedwczesne, zlecając uzupełnienie materiału dowodowego i dokonanie ponownej oceny prawnokarnej zdarzeń. Natomiast końcowe decyzje merytoryczne zapadłe
w 62 sprawach uznano za prawidłowe.
Każdorazowo o wynikach badań aktowych było informowane Biuro Postępowania
Przygotowawczego byłej Prokuratury Krajowej za pośrednictwem sprawozdań, do treści
których z uwagi na dogłębność przeprowadzonych badań, szczegółowość opisu i ustosunkowywania się do podnoszonych zarzutów nie wnoszono żadnych zastrzeżeń.
Udzielając odpowiedzi Rzecznikowi Praw Obywatelskich Zastępca Dyrektora Biura
Postępowania Przygotowawczego byłej Prokuratury Krajowej w piśmie z dnia 27 maja
2008 r. sygn. PR III Dsn 253/2007/Szczecin stwierdził m.in. cyt. „...Odnosząc się do
zarzutów podniesionych przez Pana Zbigniewa J. w piśmie z dnia 26 marca 2008 r.
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie przedstawił swoje stanowisko w piśmie z dnia
5 maja 2008 r. sygn. Ap I Dsn 50/05/Sz dla Biura Ministra w związku z audiencją
u Prokuratora Krajowego. Przede wszystkim podniesiono, że w sprawie V Ds 17/05
Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował w dniu 29 grudnia 2006 r. akt oskarżenia przeciwko Rafałowi T., Jerzemu Ł., Cezaremu K., Arturowi G., Robertowi M.,
Kazimierzowi T., Andrzejowi K. i Wojciechowi K. oskarżonym o popełnienie szeregu
przestępstw m.in. z art. 282 k.k. w zb. z art. 191 §1 k.k., art. 272 k.k. w zw. z art. 233
§1 k.k., art. 245 k.k. w zb. z art. 239 §1 k.k., art. 276 k.k.
Śledztwo w sprawie V Ds 17/05 w początkowej fazie prowadzone było w Prokuraturze
Rejonowej w Choszcznie sygn. akt Ds 1113/04 i objęte było nadzorem służbowym
Prokuratury Okręgowej w Szczecinie sygn. I Dsn 934/04/Ch.
Podstawą wszczęcia w dniu 16 sierpnia 2004 r. dochodzenia, a następnie w dniu
13 października 2004 r. śledztwa w przedmiotowej sprawie sygn. Ds 1113/04 było
złożenie w dniu 11 sierpnia 2004 r. zawiadomienia o przestępstwie przez windykatora
firmy PHU „Lech” Spółka z o.o. w Świebodzinie Bogdana W.
Dysponował on umową przewłaszczenia zbóż i rzepaku ze zbioru w 2004 r. na
działkach w Radlicach należących do Kazimierza J. Kazimierz J. jako dzierżawca podpisał umowę przewłaszczenia z PHU „Lech” w dniu 6 grudnia 2003 r. Gdy Bogdan W.
chciał przystąpić do zbioru zboża okazało się, że został on już zebrany z 3 ha gruntu
przez Cezarego K., który dysponował notarialną umową podpisaną przez Zbigniewa J.
i Aleksandrę J. w dniu 3 grudnia 2003 r. Umowa przenosiła na Cezarego K. prawo do
plonów na działce w Radlicach w zamian za dostarczony przez wymienionego w listopadzie 2003 r. Zbigniewowi J. jęczmień. Przy czym, Zbigniew J. nie był uprawniony
do podpisania wskazanej umowy, gdyż 20 maja 2002 r. scedował dzierżawę ziemi
w Radlicach na ojca Kazimierza J.
W toku wyjaśniania powyższych okoliczności zeznania złożył Zbigniew J. oraz
jego rodzina wskazując na popełnienie szeregu przestępstw wymuszeń jakich mieli
dopuścić się na szkodę Zbigniewa J. Cezary K., Rafał T., Grzegorz K., Wojciech K.
i Radosław K.
W ciągu 2 miesięcy prowadzenia postępowania Prokurator Rejonowy w Choszcznie
zgromadził materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie wyżej wymienionym
zarzutów i na wystąpienie do Sądu Rejonowego w Choszcznie z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych Grzegorza K., Wojciecha K.,
Cezarego K. i Radosława K. Sąd Rejonowy w Choszcznie przychylił się do wniosku
prokuratora i postanowieniem z dnia 15 października 2004 r. zastosował wobec podejrzanych wskazany środek zapobiegawczy.
Wbrew twierdzeniom Zbigniewa J. Prokurator Rejonowy w Choszcznie dążąc do
wyjaśnienia sprawy podejmował wszelkie dostępne środki pozwalające na zabezpieczenie dowodów i na przedstawienie zarzutów podejrzanym.
Było to utrudnione, gdyż sam pokrzywdzony Zbigniew J. oraz jego rodzina wielokrotnie zmieniali złożone przez siebie zeznania, nie potrafiąc wskazać okoliczności
popełnianych na ich szkodę przestępstw, a także wysokości powstałej szkody. Tym
bardziej, że Zbigniew J. mając zobowiązania wobec szeregu podmiotów podejmował
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kroki w celu usunięcia posiadanego mienia spod egzekucji komorniczej zawierając
fikcyjne umowy sprzedaży gruntów, sprzętu rolniczego i samochodu.
Dotyczy to między innymi będących przedmiotem sporu działek 230/15 i 219/16
położonych w Stradzewie, które obecnie są własnością Kseni W. i Alicji K., a które
pierwotnie zostały fikcyjnie sprzedane przez Zbigniewa J., Janowi T. Postępowanie
w tej sprawie prowadzone było przez Prokuratora Rejonowego w Choszcznie pod sygn.
Ds 1060/05. Podobna sytuacja miała miejsce przy fikcyjnej umowie przeniesienia
własności mieszkania Zbigniewa J. na Jerzego Ł., która to transakcja była przedmiotem śledztwa V Ds 46/06 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.
W dniu 19 stycznia 2005 r. Prokurator Okręgowy w Szczecinie przekazał postępowanie Ds 1113/04 Prokuratora Rejonowego w Choszcznie do dalszego prowadzenia Prokuratorowi Rejonowemu w Myśliborzu, uwzględniając wnioski prokuratorów
Prokuratury Rejonowej w Choszcznie o wyłączenie od prowadzenia tej sprawy.
Podnoszone przez Zbigniewa J. zarzuty, dotyczące powiązań prokurator Moniki Nader
oraz jej męża z podejrzanymi nie znajdują żadnego uzasadnienia, podobnie jak sugestie
pokrewieństwa Prokuratora Rejonowego w Choszcznie Barbary Aloksy z Markiem K.
mającym być – zdaniem skarżącego – wspólnikiem podejrzanego Grzegorza K.
Następnie śledztwo przejęte zostało decyzją Prokuratora Okręgowego w Szczecinie
przez V Wydział Śledczy. Podejmując taką decyzję Prokurator Okręgowy w Szczecinie
miał na uwadze skomplikowany i rozwojowy charakter śledztwa. Sugestie Zbigniewa J.
dotyczące „układów” jakie miały stać się podstawą przejęcia sprawy z Prokuratury
Rejonowej w Myśliborzu są pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych.
Odnosząc się do kwestionowanych przez Zbigniewa J. decyzji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanych w sprawie V Ds 17/05
wskazano, że były one przedmiotem badania w związku ze sprawowanym przez
Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie zwierzchnim nadzorem służbowym oraz pismem Pana Krzysztofa Orszagha ze Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im. Jolanty
Brzozowskiej z dnia 24 stycznia 2006 r. skierowanym do Prokuratury Okręgowej
w Szczecinie w imieniu Zbigniewa J.
W toku badania ustalono, że Prokurator Rejonowy w Choszcznie analizując materiał dowodowy w sprawie przed podjęciem decyzji o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych i zastosowaniu wobec nich dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego dokonał oceny walorów dowodowych zeznań
złożonych przez pokrzywdzonego w kontekście opinii biegłego psychologa. Z treści
opinii wynikało, że zeznania Zbigniewa J. noszą cechy usztywnionego, niekompletnego i uproszczonego opisu i muszą być analizowane z dużą ostrożnością, bowiem
pokrzywdzony starał się przedstawić w korzystnym świetle i wzbudzić współczucie,
pomijając opis swoich zachowań przedstawiających jego negatywny obraz.
Ponadto Prokurator Rejonowy w Choszcznie miał na uwadze, że pewne działania
pokrzywdzonego wyczerpywały znamiona przestępstw z art. 270 §1 k.k., art. 286 §1
k.k. i art. 300 §2 k.k.
Zbigniew J. podrobił podpis brata Marka J. na umowach dzierżawy działek położonych w Sławęcinie, które przekazał Jackowi C. oraz posługiwał się sfałszowanym dokumentem stwierdzającym zadłużenie wobec Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu
dzierżawy gruntów rolnych, w oparciu o który Jacek C. udzielił mu pożyczek.
Nadto pokrzywdzony doprowadził Agnieszkę W. do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie 13.000 zł przez wprowadzenie jej w błąd co do możliwości i terminu
zwrotu pożyczki.
Podobnie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.000 zł Zbigniew J.
doprowadził Huberta K. przekazując mu w zastaw za udzieloną pożyczkę samochód
Audi A3 obciążony kredytem bankowym, a następnie podstępem odebrał samochód
od matki H. K. współdziałając z Grzegorzem K. i Maciejem B. podającym się za komornika sądowego.
W obydwu przypadkach pokrzywdzeni nie odzyskali pieniędzy pożyczonych od
nich przez Zbigniewa J.
Na postanowienia o zmianie środka zapobiegawczego wobec podejrzanych zażalenia złożył pełnomocnik Zbigniewa J. Prokurator Rejonowy w Choszcznie uznał, że
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zażalenia pochodzą od osoby nieuprawnionej i wydał w dniu 11 stycznia 2005 r. zarządzenie o odmowie przyjęcia środków odwoławczych.
Zarządzenie powyższe zostało zaskarżone i w wyniku kontroli sądowej uchylone
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, sygn. akt V Kp 112/05, już po przejęciu sprawy do
prowadzenia przez V Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Sąd Rejonowy w Szczecinie nie podzielił dokonanej przez Prokuratora Rejonowego
w Choszcznie oceny o braku uprawnienia Zbigniewa J. do zaskarżenia decyzji prokuratora o uchyleniu wskazanych środków zapobiegawczych zalecając w swym postanowieniu nadanie biegu tym zażaleniom.
W związku z powyższym zażalenia na postanowienia z dnia 22 grudnia 2004 r.
i 23 grudnia 2004 r. o uchyleniu wobec Grzegorza K., Wojciecha K., Radosława K.
i Cezarego K. tymczasowego aresztowania i zastosowaniu innych środków zapobiegawczych przesłane zostały do rozpoznania właściwemu sądowi.
Sąd Rejonowy w Szczecinie rozpoznał przedmiotowe zażalenia dopiero w kwietniu 2005 r. na co prowadzący śledztwo prokurator, wbrew twierdzeniom skarżącego
Zbigniewa J. nie miał wpływu.
Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2005 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie sygn. akt
V Kp 132/05 uchylił zaskarżone postanowienia i sprawę przekazał Prokuraturze
Okręgowej w Szczecinie prowadzącej śledztwo V Ds 17/05 do ponownego rozpoznania.
Prowadzący śledztwo V Ds 17/05 niezwłocznie dokonał analizy zgromadzonego materiału dowodowego, uzupełnionego w czasie podejmowania decyzji o czynności przeprowadzone przez niego od momentu przejęcia śledztwa i uznał, iż wobec Grzegorza K.,
Cezarego K. i Radosława K. istnieje potrzeba zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego. Stąd w dniu 19 kwietnia 2005 r. złożył stosowne wnioski do Sądu
Rejonowego w Szczecinie, które skutkowały wydaniem w dniu 16 maja 2005 r. postanowień o zastosowaniu wobec tych trzech osób tymczasowego aresztowania.
Ponieważ osoby te ukrywały się, co uniemożliwiało ich zatrzymanie i tymczasowe
aresztowanie, prokurator wydał postanowienia o poszukiwaniu tych podejrzanych listami gończymi.
Odnosząc się do kwestionowanej przez pokrzywdzonego zasadności wydania listów żelaznych podnieść należy, że decyzje w tym zakresie podejmowane były przez
Sąd Okręgowy w Szczecinie, który niewątpliwie analizował istnienie przesłanek formalnych, pozwalających na wydanie postanowień w tym przedmiocie, do których nie
należy dotychczasowa niekaralność. Podkreślić należy, że decyzje te połączone z zastosowaniem poręczeń majątkowych pozwoliły na zakończenie śledztwa V Ds 17/05
m.in. przeciwko Rafałowi T. i Cezaremu K., którzy po uzyskaniu listów żelaznych
stawiali się na czynności procesowe.
Rafał T. złożył wniosek o wydanie listu żelaznego bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Szczecinie, bez udziału Prokuratora Rejonowego w Choszcznie, stąd sugestie
o wpływie Pani Prokurator Rejonowej w Choszcznie na decyzje Sądu są całkowicie
bezpodstawne.
W chwili wydawania przez Sąd kwestionowanego przez Zbigniewa J. orzeczenia nie
ujawniły się żadne okoliczności świadczące o tym, że Rafał T. nie spełnia warunków
formalnych do wydania listu żelaznego, w tym, że nie przebywa za granicą.
Należy wskazać, że również analiza wyjaśnień Roberta M., na które powołuje się
skarżący, przesłuchiwanego kilkakrotnie w toku śledztwa V Ds 17/05 – wbrew twierdzeniom Zbigniewa J. – nie daje podstaw do przyjęcia, aby posiadał on jakieś informacje o miejscu pobytu Rafała T. przed uzyskaniem przez niego listu żelaznego.
Także zarzut dotyczący rocznego pozostawania bez biegu śledztwa V Ds 17/05 z uwagi na jego zawieszenie jest chybiony. Śledztwo V Ds 17/05 nigdy nie było zawieszone.
Toczyło się nieprzerwanie od dnia 16 sierpnia 2004 r. do dnia 29 grudnia 2006 r.,
gdy to przeciwko Rafałowi T. i innym skierowano akt oskarżenia do Sądu.
Zawieszono natomiast postępowanie o numerze V Ds 17/07 oparte na wyłączonych ze sprawy V Ds 17/05 materiałach, m.in. przeciwko Grzegorzowi K. podejrzanemu o popełnienie czynu z art. 282 k.k. i inne, Wojciechowi K. podejrzanemu o popełnienie czynu z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i przeciwko Radosławowi K. podejrzanemu o popełnienie czynów z art. 191 §2 k.k.
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Działania podejrzanych polegały na zmuszaniu w okresie od końca 2002 r. do
5 sierpnia 2004 r. w Witoszynie, Choszcznie, Stradzewie i Bobrówku Zbigniewa J. do
określonego zachowania, w tym do niepowiadamiania organów ścigania o popełnianych na jego szkodę przestępstwach, do przekazywania mienia innym osobom, do
godzenia się na zaciąganie dalszych zobowiązań, do stawiania się na każde wezwanie,
a także na doprowadzeniu go i usiłowaniu doprowadzenia do rozporządzenia mieniem
własnym i cudzym tj. Kazimierza J. Marka i Doroty J. oraz Aleksandry J. Zarzuty
obejmują także stosowanie wobec Zbigniewa J. przemocy i gróźb w celu zwrotu zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.
Śledztwo to zostało zawieszone postanowieniem Prokuratora Okręgowego
w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2007 r. z uwagi na fakt, iż do jego merytorycznego
zakończenia niezbędnym jest między innymi przesłuchanie w charakterze świadka
Sebastiana Z. mającego bezpośrednio uczestniczyć w zdarzeniu związanym z czynami
będącymi przedmiotem prowadzonego śledztwa. Przesłuchanie Sebastiana Z. nie jest
możliwe, gdyż będąc poszukiwany listami gończymi przez Sąd Okręgowy w Poznaniu,
Sąd Rejonowy w Wałczu oraz Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich ukrywa się i nie
jest znane miejsce jego aktualnego pobytu.
Zażalenie na powyższą decyzję Prokuratora Okręgowego w Szczecinie złożył skarżący Zbigniew J. oraz podejrzany Grzegorz K.
Prokurator przekazał zażalenia wymienionych w dniu 18 lipca 2007 r. Sądowi
Rejonowemu w Choszcznie.
Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2008 r. Sąd Rejonowy w Choszcznie utrzymał w mocy decyzję Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o zawieszeniu śledztwa
V Ds 17/07 podzielając pogląd prokuratora o konieczności przesłuchania świadka
Sebastiana Z. w celu merytorycznego zakończenia śledztwa – sygn. II Kp 314/07.
Analiza akt sprawy V Ds 17/07 wskazuje, że Zbigniew J. poza złożeniem zażalenia
na decyzję Prokuratora Okręgowego w Szczecinie nie składał skarg bądź wniosków
o podjęcie zawieszonego śledztwa, co podnosi w swym piśmie z dnia 26 marca 2008 r.
Co więcej, w trakcie trwania śledztwa V Ds 17/07 trzykrotnie nie stawiał się na
czynności zaplanowane z jego udziałem, co skutkowało nałożeniem na Zbigniewa J.
kary pieniężnej.
Decyzję prokuratora w tym względzie utrzymał w mocy Sąd Rejonowy w Choszcznie
postanowieniem z dnia 28 stycznia 2008 r. sygn. II Kp 313/07.
Odnosząc się do zarzutów dotyczących zakresu śledztwa w sprawie V Ds 17/05
stwierdzić należy, iż jego przedmiotem nie było ukrywanie majątku przez Rafała T.
Sprawa udzielenia przez Alicję K. i Ksenię W. pomocy Rafałowi T. w przestępczej działalności poprzez godzenie się na sporządzenie z ich udziałem aktów notarialnych, na podstawie których nabyły one od Rafała T. działki położone w Stradzewie
o numerach 230/15 i 219/16, od początku toczyła się w Prokuraturze Rejonowej
w Choszcznie pod sygn. akt Ds 1060/05, gdyż tam Zbigniew J. złożył zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Natomiast kwestia przywłaszczenia zboża z tych działek była przedmiotem postępowania Ds 522/06 Prokuratora Rejonowego w Choszcznie.
Sprawy Ds 522/06 i Ds 1060/05 Prokuratora Rejonowego w Choszcznie były
przedmiotem badania Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie na skutek interwencji
podjętej w dniu 26 kwietnia 2007 r. przez Pana Czesława Hoca Posła na Sejm RP oraz
Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która dokonała analizy tych postępowań w wyniku interwencji Pana Michała Jacha Posła na Sejm RP z dnia 31 maja 2007 r.
Nie znaleziono wówczas podstaw do wzruszenia zapadłych w wymienionych sprawach prawomocnych decyzji o umorzeniu.
O zajętym stanowisku poinformowano zainteresowanych pismami odpowiednio
w dniu 18 czerwca 2007 r. i 1 sierpnia 2007 r.
Ponownie zbadano powyższe sprawy w związku z poleceniem Biura Postępowania
Przygotowawczego Prokuratury Krajowej z dnia 8 października 2007 r. Ustalono, że
Zbigniew J. wskazał, że wiedzę na temat okoliczności sprzedaży przez Rafała T. nieruchomości będących przedmiotem postępowania Ds 1060/05 posiada Robert M. Nadto
na możliwość taką wskazywała również treść zeznań złożonych przez Roberta M.
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w dniu 3 sierpnia 2007 r. w toku śledztwa 1 Ds 1868/07 Prokuratora Rejonowego
w Stargardzie Szczecińskim prowadzonego z doniesienia wymienionego. W związku z tym Prokurator Okręgowy w Szczecinie wydał Prokuratorowi Rejonowemu
w Choszcznie polecenie przesłuchania w trybie art. 327 §3 k.p.k. Zbigniewa J.
i Roberta M.
Prokurator Rejonowy w Choszcznie przesłuchał na wskazane przez niego okoliczności Zbigniewa J. Dokonał także analizy rozmowy przeprowadzonej przez Zbigniewa J.
z Alicją K. temat nabycia przez nią spornego gruntu, której zapis dostarczył skarżący. Nie zdołał przesłuchać Roberta M., który nie stawiał się na kierowane wezwania.
Komenda Policji w Choszcznie ustaliła, iż przebywa on poza granicami kraju.
Prokurator Rejonowy w Choszcznie po przeprowadzeniu przedmiotowych czynności uznał, iż na obecnym etapie brak jest podstaw do podjęcia na nowo postępowania
Ds 1060/05 w sprawie nabycia nieruchomości w postaci działek nr 230/15 i 219/16
przez Ksenię W. i Alicję K. od Rafała T. tj. o czyn z art. 291 §1 k.k. w zb. z art. 294 §1
k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. oraz Ds 522/06 dotyczącego przywłaszczenia zboża z powyżej opisanych działek przez Ksenię W. i Alicję K. na szkodę Marka J. i Doroty J.
tj. o czyn z art. 284 §1 k.k.
Jednocześnie zobowiązał Policję do wręczenia Robertowi M. wezwania do Prokuratury Rejonowej w Choszcznie niezwłocznie po jego powrocie do Polski. Zaplanował bowiem przesłuchanie świadka i dokonanie ponownej oceny zgromadzonego materiału
dowodowego w sprawie Ds 1060/05 i Ds 522/06 pod kątem zaistnienia podstaw do
podjęcia na nowo tych postępowań.
Nadto Zbigniew J. i Marek J. złożyli w dniu 14 kwietnia 2008 r. w Prokuraturze
Rejonowej w Choszcznie wniosek o podjęcie na nowo umorzonych postępowań
Ds 1060/05 i Ds 522/06. Argumenty podniesione w tym wniosku zostaną poddane
ponownej analizie przez prokuratora, który oceni potrzebę wykonania kolejnych czynności w tych sprawach.
Chybiony jest zarzut przedstawiony w piśmie Zbigniewa J. o podejmowaniu przez
prokuratora prowadzącego śledztwo V Ds 17/05 działań mających na celu niedopuszczenie do zakończenia któregokolwiek z prowadzonych przeciwko Rafałowi T. postępowań w świetle skierowanego w dniu 29 grudnia 2006 r. również przeciwko niemu
aktu oskarżenia obejmującego wszystkie, mające oparcie w materiale dowodowym
przestępne czyny tej osoby.
Natomiast na bieg postępowań prowadzonych, bądź nadzorowanych przez inne
jednostki prokuratury, prokurator prowadzący śledztwo V Ds 17/05 nie miał żadnego
wpływu. Nie sprawował bowiem w żadnej formie nadzoru nad tymi postępowaniami.
Faktycznie ze śledztwa V Ds 17/05 wyłączano do odrębnych postępowań materiały w sprawach niemających bezpośredniego przedmiotowego, podmiotowego lub czasowego związku z głównym wątkiem postępowania, którym były wymuszenia rozbójnicze na osobie Zbigniewa J. oraz bezprawne zmuszanie go do określonych zachowań,
bądź wskazujące na sprawstwo osób występujących w tym śledztwie w charakterze
pokrzywdzonych. Postępowania te były prowadzone przez właściwe miejscowo prokuratury rejonowe, a odpisy decyzji w nich wydawanych doręczano uprawnionym ze
stosownymi pouczeniami o przysługujących środkach zaskarżenia.
Ze sprawy V Ds 17/05 zakończonej aktem oskarżenia w dniu 29 grudnia 2006 r.
przeciwko Rafałowi T. i innym wyłączono, co wskazano wyżej, do odrębnego postępowania materiały V Ds 17/07 przeciwko Grzegorzowi K. i innym.
W obydwu sprawach prowadzonych przez V Wydział Śledczy Prokuratury
Okręgowej w Szczecinie wszystkie wątki związane ze zmuszaniem Zbigniewa J. przez
osoby, którym w toku tych postępowań przedstawiono zarzuty zmuszania do określonych zachowań i stosowania wobec niego wymuszeń rozbójniczych, a także inne,
bezpośrednio z nimi związane, były szczegółowo wyjaśniane, a przedstawione podejrzanym zarzuty są odzwierciedleniem zeznań Zbigniewa J. i członków jego rodziny,
uzupełnionych i zweryfikowanych zgromadzonym przez prokuratora pozostałym materiałem dowodowym.
Wnioski o zabezpieczenie zboża ze spornych gruntów położonych w Stradzewie
były składane przez pokrzywdzonych w tym Zbigniewa J. już po zawarciu umów sprze-
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daży działek nr 230/15 i 219/16 przez Rafała T., Alicji K. i Kseni W. tak więc ustalenie rzeczywistej własności zboża, jak i podnoszonego przez pokrzywdzonych faktu
jego przywłaszczenia musiało zostać poprzedzone ustaleniami poczynionymi w toku
postępowań Ds 1060/05 i Ds 522/06. Prokurator Rejonowy w Choszcznie umorzył
przedmiotowe postępowanie uznając, iż brak jest podstaw do przypisania Alicji K.
i Kseni W. wejścia w posiadanie spornych gruntów, a co za tym idzie zebranego z nich
zboża, w wyniku przestępstwa.
Stąd podejmowanie czynności zmierzających do zabezpieczenia pochodzącego
z tych działek zboża byłoby nieuzasadnione.
Natomiast 5 ton zboża skoszonego z działek o numerach 163/1 i 165/1, położonych w Radlicach zostało zabezpieczone w dniu zgłoszenia przestępstwa jego kradzieży przez przedsiębiorstwo PHU „Lech” Spółka z o.o., czyli w dniu 11 sierpnia
2004 r. i zapoczątkowania biegu postępowania Ds 1113/04 Prokuratora Rejonowego
w Choszcznie.
Zabezpieczone zboże oddano na przechowanie Cezaremu K., który podobnie jak
PHU „Lech” Spółka z o.o., wskazywał na prawo własności do niego z uwagi na treść
umowy zawartej ze Zbigniewem J.
W dniu 3 stycznia 2005 r. po zgromadzeniu materiału w tym przedmiocie
Prokurator Rejonowy w Choszcznie uznał zboże za dowód rzeczowy i postanowił
zwrócić je Kazimierzowi J. jako dzierżawcy gruntu, z którego zostało ono skoszone.
Decyzja ta była badana w trybie instancyjnym i utrzymana w mocy przez Prokuratora
Okręgowego w Szczecinie sygn. I Dsn 934/04.
Podnoszona przez Zbigniewa J. kwestia usunięcia powyższego zboża przez
Cezarego K. była przedmiotem prowadzonego przez Prokuratora Rejonowego
w Stargardzie Szczecińskim postępowania w sprawie 1 Ds. 1939/07/S.
Zostało ono umorzone postanowieniem z dnia 28 grudnia 2007 r. wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. Decyzja
ta jest prawomocna.
Oceniając zgromadzony przez Prokuratora Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim
materiał dowodowy uznano powyższą decyzję za słuszną i prawidłowo uzasadnioną.
Zasadnie także uznał prokurator, iż pokrzywdzonym w przedmiotowej sprawie jest
PHU „Lech” Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, a nie skarżący Zbigniew J. bądź
jego ojciec Kazimierz J.
Kazimierz J. przewłaszczył bowiem sporne zboże na rzecz pokrzywdzonej Spółki
i faktycznie ona była uprawniona do odebrania zabezpieczonego u Cezarego K. zboża.
Odnosząc się do zarzutów Zbigniewa J. dotyczących biegu postępowania przygotowawczego V Ds 46/06 stwierdzić należy, że postępowanie to prowadzone było w oparciu o materiały wyłączone ze sprawy V Ds 17/05.
Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych postanowieniem
z dnia 27 czerwca 2006 r. Prokurator Okręgowy w Szczecinie umorzył śledztwo V Ds
46/06 w sprawie doprowadzenia w dniu 16 lutego 2004 r. w Strzelcach Krajeńskich
Aleksandry J. Zbigniewa J. poprzez uprzednie stosowanie gróźb zamachu na życie i zdrowie, do rozporządzenia mieszkaniem położonym przy ul. Staszica 8e/14
w Choszcznie, co do którego przysługiwało im spółdzielcze prawo własnościowe, czym
działano w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 282 k.k. wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, tj. na
podstawie art. 17 §1 pkt 1 k.p.k.
Przedmiotem postępowania było dążenie do wyjaśnienia, czy przeniesienie własności mieszkania na Jerzego Ł. nastąpiło w wyniku bezprawnych działań, na co
wskazuje w swym piśmie z dnia 26 marca 2008 r. Zbigniew J., czy też na skutek
zgodnej woli stron umowy.
Nie rozstrzygano natomiast w jego toku o fikcyjności zawartych pomiędzy
Zbigniewem J., Aleksandrą J., a Jerzym Ł. umów w wyniku bezprawnych działań, na
co wskazuje w swym piśmie z dnia 26 marca 2008 r. Zbigniew J.
W świetle zgromadzonych w niniejszej sprawie dowodów jednoznacznie tezy takiej
postawić nie było można. Uniemożliwiała to chociażby treść zeznań samych pokrzywdzonych, którzy w początkowej fazie nie wskazywali na bezprawny sposób działania,
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skutkujący podpisaniem dwóch umów sprzedaży mieszkania – przedwstępnej i ostatecznej. Według złożonych przez nich zeznań zawarcie umów miało być dobrowolnym
zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki, a w stosunku do drugiej umowy – uniemożliwieniem zajęcia mienia przez komornika.
Tak więc uzyskane przez prokuratora dowody wskazują iż wątpliwości nie budzi fakt,
że umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania nie została podpisana pod przymusem.
Natomiast umowa ostateczna z dnia 16 lutego 2004 r. przenosząca własność mieszkania
być może miała charakter fikcyjny, ale fikcyjność ta mogła wynikać jedynie z chęci uniknięcia przez pokrzywdzonych Aleksandrę i Zbigniewa J. niekorzystnych dla nich w skutkach możliwych działań egzekucyjnych komornika. W tym czasie bowiem, co zostało
potwierdzone uzyskaną w toku śledztwa dokumentacją przeciwko członkom rodziny J.
toczyło się szereg postępowań skutkujących komorniczymi zajęciami ich mienia.
Postanowienie Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o umorzeniu śledztwa
V Ds 46/06 podlegało na skutek zażalenia Zbigniewa J. kontroli instancyjnej i nie zostało zakwestionowane przez badający je Sąd Rejonowy w Szczecinie sygn. II Kp 164/04.
Należy również ocenić, że Prokurator Okręgowy w Szczecinie zajął prawidłowe stanowisko w przedmiocie odmowy zwrotu Zbigniewowi J. zabezpieczonego w toku postępowania V Ds 17/05 ciągnika „Ursus U-164”.
Wniosek o zwrot ciągnika złożył w dniu 11 lipca 2005 r. pełnomocnik Zbigniewa J.
adw. Kazimierz Maszało. Pismem z dnia 15 lipca 2005 r. prowadzący śledztwo prokurator poinformował mec. Kazimierza Maszało oraz Zbigniewa J., iż na ówczesnym
etapie śledztwa V Ds 17/05 nie było możliwym wydanie ciągnika wnioskodawcy, gdyż
prowadzone były czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności związanych z jego
zbywaniem i ustaleniem osób w tym uczestniczących.
Zwłaszcza że wskazany przez adwokata sposób wejścia w posiadanie ciągnika
przez podejrzanych nie znalazł potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym, w tym w samych zeznaniach pokrzywdzonego Zbigniewa J. Ponownych wniosków o wydanie spornego ciągnika Zbigniew J. i jego pełnomocnik nie składali.
Ciągnik na mocy protokołu z 21 listopada 2004 r. oddano na przechowanie Panu
Dariuszowi G. jako ustalonemu przez prokuratora nabywcy pojazdu w dobrej wierze.
Prokurator ograniczył możliwość korzystania przez Dariusza G. z ciągnika zakazem
jego zbycia, obciążenia, przekształcenia, i wydania osobie nieuprawnionej.
W toku śledztwa V Ds 17/05 ustalono, że w momencie nabycia w dobrej wierze
ciągnika przez Dariusza G. był on przedmiotem zastawu bankowego i zajęcia komorniczego z tytułu zobowiązań ciążących na rodzinie J., stąd prawa do niego roszczą
sobie poza Zbigniewem J. i Dariuszem G. także inne osoby i prokurator nie był uprawniony do podjęcia decyzji w przedmiocie wskazywania osoby uprawnionej aktualnie
do dysponowania tym ciągnikiem na prawach właściciela.
Mając na uwadze powyższe prokurator kierując w dniu 29 grudnia 2006 r.
akt oskarżenia w sprawie V Ds 17/05 przekazał do dyspozycji Sądu Rejonowego
w Choszcznie dowód rzeczowy w postaci ciągnika marki „Ursus U-164”.
Sąd po ustaleniu stanu faktycznego i osoby uprawnionej do dysponowania spornym ciągnikiem podejmie w tym zakresie decyzję bądź przekaże dowód rzeczowy sądowi cywilnemu odsyłając zainteresowanych, zgodnie z treścią art. 230 §2 k.p.k. na
drogę procesu cywilnego.
Za bezpodstawny należy uznać zarzut Zbigniewa J. o braku reakcji prokuratorów
na składane przez niego zawiadomienia o groźbach kierowanych pod adresem jego
oraz rodziny.
Każdy sygnał o stosowaniu przez podejrzanych gróźb w stosunku do Zbigniewa J.
i członków jego rodziny, czy innych osób, był wyjaśniony procesowo przez Prokuratora
Rejonowego w Choszcznie. Postępowania takie prowadzone były nie tylko na skutek
zawiadomień składanych przez skarżącego, ale także w oparciu o wyłączone z urzędu
przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z akt sprawy V Ds 17/05 materiały, po
dokonaniu oceny przez referenta śledztwa, że podnoszone przez Zbigniewa J. okoliczności wymagają procesowego wyjaśnienia.
Podobnie wcześniej składane przez Zbigniewa J. i jego rodzinę doniesienia, jeszcze
przed wszczęciem postępowania Ds 1113/04 Prokuratora Rejonowego w Choszcznie,
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a następnie V Ds 17/05 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, dotyczące przestępstw
popełnianych na ich szkodę, w tym gróźb rozpoznawane były przez Prokuratora
Rejonowego w Choszcznie w trybie procesowym.
W okresie od 2001 r. do 2003 r. toczyły się 4 postępowania z doniesienia Zbigniewa J. i Kazimierza J., natomiast od 2004 r. do 2006 r. przeprowadzono w Prokuraturze
Rejonowej w Choszcznie i Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie 14 postępowań
przygotowawczych z doniesienia Zbigniewa J. i jego rodziny. Część z tych postępowań, w których decyzje merytoryczne zostały zakwestionowane w toku badań
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie była kontynuowana w 2007 r. tj. sprawy
Ds 1001/07 i Ds 1490/06 Prokuratora Rejonowego w Choszcznie. W sprawach
Ds 1060/05 i Ds 522/06 Prokuratora Rejonowego w Choszcznie wykonywano w trybie art. 327 §3 k.p.k. niezbędne czynności dowodowe.
Nadto Prokurator Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadził śledztwo
1Ds 1939/07/Sp w sprawie dotyczącej usunięcia przez Cezarego K. zboża stanowiącego dowód w sprawie V Ds 17/05 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.
Przyczyną decyzji o umorzeniu tych postępowań lub odmowie ich wszczęcia były
wyłącznie przesłanki faktyczne lub prawne, takie jak brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, uznanie, że zachowania interpretowane przez pokrzywdzonych jako groźby karalne wyczerpują w istocie znamiona
przestępstw prywatnoskargowych, czy też brak wniosku o ściganie pochodzącego od
osoby uprawnionej.
Brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej był podstawą umorzenia postępowania w sprawie Ds 975/05 dotyczącego gróźb karalnych kierowanych
w dniu 13 grudnia 2004 r. przez nieustaloną kobietę wobec Zbigniewa J. za pośrednictwem Marka J.
Wskazane sprawy były przedmiotem badania przez Prokuraturę Apelacyjną
w Szczecinie i Prokuraturę Okręgową w Szczecinie.
W wyniku przeprowadzonych analiz zakwestionowano decyzję Prokuratora
Rejonowego w Choszcznie o umorzeniu postępowania w sprawie Ds 1490/06, dotyczącej gróźb kierowanych wobec Zbigniewa J. i jego rodziny, uznając ją za przedwczesną.
Zwrócono na powyższe uwagę Prokuratorowi Rejonowemu w Choszcznie, zobowiązując go do wykonania w trybie art. 327 §3 k.p.k. czynności wskazanych przez
Zbigniewa J. polegających na ustaleniu numerów aparatów, w których aktywne były
karty SIM z numerami abonenckimi, z których kierowane były groźby oraz numerów
innych kart SIM używanych w tych telefonach.
Prokurator Rejonowy w Choszcznie wykonał opisane powyżej czynności, jednak nie dały one pozytywnego rezultatu. Obecnie sprawa ta na skutek pisma Pana
Zbigniewa J. z dnia 26 marca 2008 r. została ponownie zbadana przez Prokuraturę
Okręgową w Szczecinie, która zleciła uzupełniające przesłuchanie ustalonej osoby
Mariusza U. będącego właścicielem aparatu telefonicznego, w którym były aktywowane karty SIM i z którego kierowano groźby pod adresem Zbigniewa J. Polecono także
uzyskanie informacji dotyczącej pozostałych używanych kart SIM.
W dniu 16 lipca 2007 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie sygn.
I Dsn 521/07 w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie podjęto na nowo śledztwo
w sprawie Ds 868/06 – obecnie Ds 1001/07 – dotyczące gróźb karalnych kierowanych
wobec Józefy i Kazimierza J. W jego toku przesłuchano wszystkie osoby wskazywane
przez pokrzywdzonych jako ewentualnych sprawców przestępstwa i pobrano od nich
materiał porównawczy do badań daktyloskopijnych. Z uzyskanej opinii kryminalistycznej wynika, że ślady linii papilarnych, zabezpieczone na tablicy z groźbami znalezionej pod drzwiami mieszkania pokrzywdzonych nie pochodzą od tych osób.
Z uwagi na wyczerpanie możliwości dowodowych zmierzających do ustalenia
sprawcy przestępstwa w dniu 29 października 2007 r. postępowanie umorzono.
Decyzja ta jest prawomocna, została oceniona jako zasadna i obecnie brak jest podstaw do jej wzruszenia.
Wskazać należy także w tym miejscu, że prokurator prowadzący śledztwo
V Ds 17/05, dążąc do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępstwami popełnionymi na szkodę Zbigniewa J. podejmował działania zmierzające do wy-
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jaśnienia sygnałów o jakichkolwiek „naciskach” na pokrzywdzonych oraz świadków,
a nadto prawidłowo reagował na wszystkie ujawnione próby składania przez świadków fałszywych zeznań.
Stąd ze sprawy V Ds 17/05 wyłączono do odrębnego postępowania materiały
V Ds 34/06/Sw przeciwko Krzysztofowi M. i V Ds 93/06 przeciwko Zdzisławowi G.
kierując przeciwko nim akty oskarżenia o przestępstwo z art. 233 §1 k.k.
Wobec Krzysztofa M. Sąd Rejonowy w Szczecinie orzekł karę pozbawienia wolności w wysokości 6 miesięcy uznając go winnym popełnienia przestępstwa z art. 233
§1 k.k. sygn. V K 332/06.
Wyjaśniona została także procesowo kwestia ujawniania wiadomości z postępowania V Ds 17/05.
VI Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
przeprowadził w tej sprawie za numerem VI Ds 36/06/Sw śledztwo w kierunku przestępstw z art. 241 §1 k.k. w zb. z art. 266 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.
W dniu 25 października 2006 r. śledztwo w przedmiotowej sprawie zostało umorzone
wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia wskazanych czynów na podstawie art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. Decyzja jest prawomocna.
Natomiast w Prokuraturze Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim za numerem
1Ds 1868/07 prowadzone jest aktualnie postępowanie przygotowawcze dotyczące
podrabiania faktur VAT, o których pisze w swej skardze z dnia 26 marca 2008 r.
Zbigniew J. zarzucając prokuraturze bezczynność w tym względzie.
Należy stwierdzić, że prokuratorzy okręgu szczecińskiego prawidłowo reagowali
na inne doniesienia kierowane przez Zbigniewa J. dotyczące przestępstw jakich mieli
dopuścić się jego zdaniem Kazimierz T. i Rafał T. w związku z prywatyzacją mienia po
byłych PGR w Smardzewie, działania wymienionych na szkodę Agencji Nieruchomości
Rolnych oraz innych dłużników.
W dniu 22 stycznia 2006 roku działające w imieniu Zbigniewa J. Stowarzyszenie
Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej przekazało Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie notatkę sporządzoną z rozmowy ze Zbigniewem J. wskazującym na popełnienie
szeregu przestępstw na jego szkodę oraz na szkodę innych podmiotów. Część podnoszonych okoliczności dotyczyła postępowania V Ds 17/05 Prokuratora Okręgowego
w Szczecinie, stąd notatkę tę przekazano referentowi sprawy do wykorzystania.
W pozostałym zakresie sprawę zarejestrowano pod numerem V Ds 24/06
w V Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przeprowadzając czynności sprawdzające, w tym przyjęto od Zbigniewa J. zawiadomienia o przestępstwie
dążąc do uściślenia informacji zawartych we wskazanej notatce.
Zawiadamiający nie wskazał jednak żadnych okoliczności, które mogłyby wskazać
na zaistnienie opisywanych w notatce czynów, stąd postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2006 roku Prokurator Okręgowy w Szczecinie odmówił wszczęcia postępowania
przygotowawczego w sprawie V Ds 24/06. Postanowienie jest prawomocne. Jego odpis doręczono Zbigniewowi J., który nie zaskarżył decyzji prokuratora.
Wobec jednak faktu, że Zbigniew J. w swym piśmie z dnia 26 marca 2008 r. ponownie podnosi okoliczności będące przedmiotem czynności sprawdzających przeprowadzonych w sprawie V Ds 24/06, domagając się ich wyjaśnienia, kopię tego pisma przekazano Prokuratorowi Okręgowemu w Szczecinie celem rozpoznania w trybie
przepisu §193 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia
2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 07.169.1189).
W Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie badano także inne sprawy niezwiązane
z przestępstwami popełnionymi na szkodę Zbigniewa J. oraz z osobami oskarżonymi
o popełnienie tych przestępstw. Konieczność ich badania wynikała z zarzutów dotyczących pracy prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Choszcznie podnoszonych
zarówno przez osoby działające w imieniu Zbigniewa J. jak i przez zainteresowanego.
Badania te nie dały podstaw do podzielenia zarzutów podnoszonych przez
Zbigniewa J. a dotyczących niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych
przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Choszcznie oraz Panią Prokurator
Rejonową Barbarę Aloksę.
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Podobnie nie znalazły potwierdzenia zarzuty dotyczące rzekomych powiązań prokuratorów z oskarżonymi bądź ulegania przez nich naciskom osób wskazanych przez
Zbigniewa J. w skardze.
Nie stwierdzono, aby w imieniu i na rzecz oskarżonych interweniowała
w Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie, Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, bądź
Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie osoba o nazwisku Kulesza.
Natomiast w imieniu i na rzecz skarżącego oprócz jego pełnomocnika występowali wielokrotnie Posłowie na Sejm RP Czesław Hoc i Michał Jach oraz Krzysztof
Orszagh ze Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej, a na rzecz
Wojciecha K. Pani Poseł na Sejm RP Katarzyna Piekarska.
Nie polega na prawdzie zarzut Zbigniewa J. o braku reakcji prokuratury na złożone w sprawie V Ds 17/05 Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zeznania Alicji K.
– sekretarza Sądu Rejonowego w Choszcznie, z których wynika, iż trudni się ona prostytucją. Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie przekazała w dniu 20 czerwca 2006 r.
kopię protokołu przesłuchania Alicji K. oraz kopię pisma Stowarzyszenia Przeciwko
Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej, w którym podniesiono powyższy zarzut w stosunku
do Alicji K. do wiadomości Prezesa Sądu Rejonowego w Choszcznie...”.
W związku z upływem 4 lat od daty udzielenia cytowanej wyżej odpowiedzi na
interwencje podjęte w związku z pismem Zbigniewa J. z dnia 26 marca 2008 r. zwrócono się do Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie o uaktualnienie informacji w tym
zakresie.
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie poinformował, że śledztwo V Ds 17/07 – zawieszone postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 czerwca
2007 r. zostało podjęte w dniu 9 września 2008 r. i zarejestrowane pod numerem
V Ds. 63/08. W sprawie tej zarzuty z art. 282 k.k. i inne przedstawiono Grzegorzowi K.,
Radosławowi K. i Wojciechowi K. W dniu 30 września 2008 r. skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Choszcznie przeciwko Grzegorzowi K. o przestępstwo
z art. 282 k.k. i inne i Radosławowi K. o przestępstwo z art. 191 §2 k.k.
Prokurator Okręgowy w Szczecinie zarzucił oskarżonym, że działając od końca
2002 r. do 5 sierpnia 2004 r. w Witoszynie, Choszcznie, Stardzewie i Bobrówku zmuszali Zbigniewa J. do określonego zachowania, w tym do niepowiadamiania organów
ścigania o popełnionych na jego szkodę przestępstwach, do przekazywania swego
mienia innym osobom, do zaciągania dalszych zobowiązań finansowych, do stawiania się na każde wezwanie, a także doprowadzenia go i usiłowaniu doprowadzenia do
rozporządzenia mieniem własnym i cudzym tj. Kazimierza J., Marka i Doroty J. oraz
Aleksandry J. Nadto oskarżonym zarzucono stosowanie wobec Zbigniewa J. przemocy
i gróźb w celu zwrotu zaciągniętej pożyczki.
Przeciwko Wojciechowi K. wyłączono ze sprawy V Ds. 63/08 materiały do odrębnego postępowania – V Ds 69/08 i umorzono je prawomocnie w dniu 14 października
2008 r. wobec stwierdzenia, że czyn zarzucony podejrzanemu nie zawiera znamion
czynu zabronionego, tj. na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.
Sprawę V Ds 63/08 Sąd Rejonowy w Choszcznie dołączył do sprawy V Ds 17/05
– akt oskarżenia w tej sprawie Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował w dniu
26 grudnia 2006 r. – i zarejestrował pod sygnaturą II K 2/07.
Proces w przedmiotowych sprawach przeciwko Cezaremu K., Rafałowi T., Kazimierzowi T., Andrzejowi K., Jerzemu Ł., Arturowi G., Grzegorzowi K. i Radosławowi K. rozpoczął się w dniu 15 kwietnia 2009 r. i do chwili obecnej Sąd Rejonowy w Choszcznie
nie wydał wobec oskarżonych wyroku.
Kolejne terminy rozpraw wyznaczono na dzień 5 i 19 grudnia 2012 r. Sąd zaplanował przesłuchanie kolejnych świadków zawnioskowanych przez prokuratora w aktach
oskarżenia.
Wobec niezakończenia wyżej wymienionego procesu, Sąd Rejonowy w Choszcznie
nie rozstrzygnął w przedmiocie dowodu rzeczowego w postaci ciągnika marki „Ursus
U-1634”, do którego prawo rości sobie skarżący Zbigniew J.
Natomiast zakończył się proces w odniesieniu do oskarżonych Wojciecha K.
i Roberta M. oskarżonych aktem oskarżenia w sprawie V Ds 17/05 Prokuratora
Okręgowego w Szczecinie.
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Sąd Rejonowy w Choszcznie na podstawie wyłączonych z akt sprawy II K 2/07
materiałów uznał Wojciecha K. winnym przestępstwa z art. 276 k.k. i wyrokiem z dnia
29 czerwca 2009 r. wymierzył mu kwotę 150 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda – sygn. II K 380/09.
Robert M. został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 18 §2 k.k. w zw.
z art. 233 §1 k.k. i art. 272 k.k. i wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2010 r. skazany na karę
1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
próby 5 lat oraz grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 20 zł każda – sygn.
II K 269/09. Obydwa wyroki wydane zostały w trybie art. 387 k.p.k.
Prokurator Rejonowy w Choszcznie zakończył realizację, podjętych w trybie art. 327
§3 k.p.k., czynności w sprawach Ds 1060/05 i Ds 522/06 dotyczących udzielenia przez
Alicję K. i Ksenię W. pomocy Rafałowi T. w przestępczej działalności, poprzez godzenie
się na sporządzenie z ich udziałem aktów notarialnych, na podstawie których nabyły
od Rafała T. sporne działki położone w Stradzewie o numerach 230/15 i 219/16 oraz
przywłaszczenia przez ww. zboża z tych działek na szkodę Marka J. i Doroty J. tj. o czyny z art. 291 §1 k.k. w zb. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i z art. 284 §1 k.k.
Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zbigniewa J. i Marka J. przesłuchano świadków Józefa B., Jerzego R., Stanisława H., Marka P., Andrzeja P., Alicję K. i Kazimierza J.
Przeprowadzono konfrontację Zbigniewa J. z Alicją K. i Ksenią W.
Przesłuchano także zawnioskowanego przez Marka J. świadka Roberta M., który według pokrzywdzonych miał mieć wiedzę na temat okoliczności sprzedaży przez
Rafała T. ww. nieruchomości.
Robert M. podał, że sprzedaż nieruchomości rolnych Alicji K. i Ksenii W. była
fikcyjna, o czym słyszał od Rafała T. Zeznał jednak, że nie posiada informacji, czy
Alicja K. i Ksenia W. wiedziały w jaki sposób Rafał T. wszedł w ich posiadanie.
W tej sytuacji, wobec faktu, że świadek nie podał żadnych nowych nieznanych dotąd
okoliczności, a pozostałe czynności wykonane w sprawach Ds 1060/05 i Ds 522/06
nie pozwoliły na odmienną ocenę działania Alicji K., Kseni W. i innych, Prokurator
Rejonowy w Choszcznie nie znalazł podstaw do podjęcia na nowo prawomocnie umorzonych postępowań.
Podobnie po wykonaniu szeregu czynności procesowych zakończono prawomocnie postępowanie Ds 1490/06 – następnie Ds 27/08 – Prokuratora Rejonowego
w Choszcznie w sprawie gróźb kierowanych wobec Zbigniewa J. i jego rodziny.
Zapadł także prawomocny wyrok w sprawie V Ds 93/06 Prokuratora Okręgowego
w Szczecinie przeciwko Zdzisławowi G. oskarżonemu o składanie fałszywych zeznań
w toku śledztwa V Ds 17/05 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.
Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał Zdzisława G. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 233 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i wymierzył oskarżonemu karę 1 (jednego)
roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby
4 lat oraz grzywnę w ilości 50 stawek dziennych po 10 zł każda – sygn. V K 152/07.
Sprawę 1 Ds 1868/07 Prokuratora Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim –
przejął do dalszego prowadzenia Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej
Prokuratury Okręgowej w Szczecinie rejestrując ją pod sygn. VI Ds 28/08/Sp.
W sprawie tej Prokurator Okręgowy w Szczecinie przedstawił nadto zarzuty
Robertowi M. i Eugeniuszowi M.
Akt oskarżenia przeciwko Robertowi M. skierowano do Sądu Rejonowego
w Stargardzie Szczecińskim w dniu 31 grudnia 2010 r. pod sygn. VI Ds 74/09/Sp.
Stanął on pod zarzutem popełnienia przestępstw z art. 62 §2 k.k.s. w zb. z art. 18 §2
k.k. w zw. z art. 62 §2 k.k.s. w zb. z art. 18 §3 k.k.s. w zw. z art. 61 §1 k.k.s. z zb.
z art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 56 §2 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. w zw. z art. 7 k.k.s.
i z art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur dokumentujących zakup żywca od rolników i doprowadzeniem z tego tytułu do
uszczuplenia podatku dochodowego i podatku VAT.
Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim wyrokiem z dnia 15 lutego 2012 r. uznał
Roberta M. winnym zarzucanych mu przestępstw i wymierzył karę 1 roku i 6 miesięcy
pozbawienia wolności zawieszając jej wykonanie na okres 4 lat, oddając na ten czas
ww. pod dozór kuratora sygn. 11 K 18/11.
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Przeciwko Kazimierzowi T., Rafałowi T., Jerzemu Ł., Cezaremu K. i Eugeniuszowi M.
akt oskarżenia skierowano pod sygn. VI Ds 4/11/Sp w dniu 27 kwietnia 2011 r.
Proces w tej sprawie toczy się obecnie przed Sądem Rejonowym w Choszcznie.
Oskarżeni stoją pod zarzutem popełnienia szeregu czynów z art. 62 §2 k.k.s., art. 61
§1 k.k.s., art. 60 §1 k.k.s., art. 56 §2 k.k.s. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. tj. wystawiania nierzetelnych faktur dokumentujących zakup i zbycie żywca przez rolników
ryczałtowych bezpośrednio do zakładu przetwórstwa mięsnego, gdy w rzeczywistości
zbywającym była firma „Amber”, co w konsekwencji doprowadziło do nierzetelnego
prowadzenia ksiąg podatkowych przychodu i rozchodu oraz rejestrów sprzedaży i nabycia, a także do uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT.
Kolejny termin rozprawy Sąd Rejonowy w Choszcznie wyznaczył na dzień 17 grudnia 2012 r.
W stanowisku Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie przedstawionym Prokuraturze
Krajowej w dniu 5 maja 2008 r. odniesiono się do sugestii zawartych w piśmie
Pana Zbigniewa J. z dnia 26 marca 2008 r. dotyczących „przestępczych powiązań”
Prokuratora Rejonowego w Choszcznie i prokuratorów tejże prokuratury.
Uwagi zawarte w przywołanym stanowisku wskazujące na bezpodstawność tych
zarzutów pozostają aktualne.
Wobec jednak podniesienia ich przez Panów Senatorów Wojciecha Skurkiewicza
i Grzegorza Wojciechowskiego w oświadczeniu z dnia 4 października 2012 r. złożonym na 18. posiedzeniu Senatu Prokurator Apelacyjny w Szczecinie dodatkowo poinformował, że Jerzy Ł. oskarżony w sprawie V Ds 17/05 i sprawie VI Ds 4/11/Sp
Prokuratora Okręgowego w Szczecinie nie jest prokuratorem od 25 lat, został dyscyplinarnie zwolniony ze służby 7 listopada 1987 r.
Poczynione w 2008 r. i obecnie zweryfikowane ustalenia pozwalają na udzielenie
odpowiedzi na oświadczenie Panów Senatorów w kształcie jak wyżej.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Marka Martynowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o informacje na temat funkcjonowania rynku zielarskiego w Polsce.
Jak wynika z danych, dotychczas polska produkcja ziół stanowiła 16–20%
światowej produkcji. Jest to zatem istotny aspekt produkcji rolnej, w którym
producenci z naszego kraju mogą być konkurencyjni. Ponadto należy zauważyć, że produkcja ziół stwarza małym gospodarstwom w Polsce szanse na
prowadzenie rentownej działalności oraz na rozwój produkcji ekologicznej,
z którą przede wszystkim kojarzone jest zielarstwo. Uprawa ziół jest zatem
alternatywą dla polskiego rolnictwa w zjednoczonej Europie, gdyż Polska,
naszym zdaniem, może być liderem, jeżeli chodzi o naturalne warunki sprzyjające produkcji ziół.
Jednak rozwój tej gałęzi produkcji w Polsce nie nastąpi, jeśli zielarstwem
poważnie nie zajmą się na przykład instytuty odpowiedzialne za hodowlę
nowych odmian roślin, przemysł maszynowy i konstrukcję specjalistycznych
maszyn, a w szczególności urządzeń wykorzystywanych do produkcji polowej i obróbki wstępnej, prowadzonych w gospodarstwach rolnych.
Producenci ziół borykają się z problemem całkowitego braku regulacji
dotyczących handlu tego typu produktami. Z jednej strony brak kontraktacji,
a z drugiej ogromne nakłady pracy potrzebne do prowadzenia tego rodzaju
produkcji zniechęcają rolników do uprawy ziół. Ponadto prowadzenie tego
rodzaju produkcji wiąże się także z dużymi kosztami zmiany profilu produkcji, związanymi chociażby z koniecznością budowy suszarń, magazynów.
Poza tym coraz trudniejszy staje się najem pracowników.
Panie Ministrze, w związku z nową wspólną polityką rolną, w której odchodzi się od wspierania produkcji zielarskiej, zmniejszy się opłacalność tej
produkcji, co nie rokuje dobrze, jeśli chodzi o dalszy rozwój tej dziedziny
rolnictwa. Mimo że od producentów ziół wymaga się, aby rośliny te były
uprawiane w jak największym stopniu ekologicznie – co wiąże się z jeszcze większą pracochłonnością – to dopłaty do 1 ha przewidziane w PROW
2007–2013 są porównywalne z dopłatami w przypadku uprawy tradycyjnych roślin rolniczych.
Prosimy zatem Pana Ministra o informacje na temat wszelkich uregulowań prawnych dotyczących uprawy ziół (ze szczególnym uwzględnieniem
planów KE w tym zakresie), na temat wymagań jakościowych oraz obecnego
i przewidywanego wsparcia UE dla producentów ziół, a także na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych przez producentów.
Ponadto prosimy o informacje w zakresie obowiązujących uregulowań
w przypadku, gdy zioła zostają zakwalifikowane jako leki. Czy w takim przypadku należy się liczyć z rozwojem tej produkcji, czy też jej ograniczeniem?
Będziemy wdzięczni za udzielenie informacji o działaniach resortu rolnictwa w opisanej sprawie.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski
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Odpowiedź
Warszawa, 12 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października
2012 r., przekazanego pismem z dnia 11.11.2012 r., znak: BPS/043-18-731/12, w sprawie funkcjonowania rynku zielarskiego w Polsce, uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Uprawa ziół, pomimo dużej pracochłonności ma w Polsce bogate tradycje. Obecnie
dotyczą jej uregulowania prawne zarówno unijne jak i krajowe.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007 z późn. zm.) niektóre gatunki ziół
kulinarnych produkowane na rynek produktów świeżych są objęte wspólną organizacją rynków rolnych w zakresie owoców i warzyw. Są to gatunki wymienione w cz. IX
załącznika I do ww. rozporządzenia, takie jak: szafran, tymianek, bazylia, melisa, mięta, lebiodka pospolita (nazwa zwyczajowa oregano), rozmaryn i szałwia. Oznacza to, że
grupy producentów lub organizacje producentów owoców i warzyw, uznane w Polsce
dla grupy produktów „zioła kulinarne” (zgodnie z krajowymi przepisami1) mogą ubiegać się o wsparcie finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniu
Rady nr 1234/2007.
Należy zaznaczyć, że podmiotami docelowymi na rynku ogrodniczym w UE są organizacje producentów, a grupy producentów są podmiotami tymczasowymi, które po
realizacji planu dochodzenia do uznania za organizację, trwającego maksymalnie 5 lat
muszą się przekształcić w organizacje.
Organizacje producentów mogą realizować program operacyjny, na którego finansowanie tworzą fundusz operacyjny. Fundusz ten pochodzi w 40% z wkładów członków
lub samej organizacji, a w 60% ze środków unijnych (w przypadku nowych państw
członkowskich). Pomoc finansowa UE jest ograniczona do 4,1% wartości produkcji
sprzedanej. Program operacyjny jest opracowywany na podstawie tzw. strategii krajowej, tj. dokumentu określającego cele programów operacyjnych i zawierającego możliwe do podjęcia działania kwalifikujące się do objęcia wsparciem2. Do takich działań
należą m.in. wykorzystanie technologii produkcji zapobiegających spadkom plonów
(deszczowni), stosowanie technologii zapobiegających utracie jakości przewożonych
produktów (urządzeń do transportu chłodniczego w samochodach ciężarowych) czy
zwiększających wartość handlową produktów (urządzeń służących do ich mycia, sortowania i pakowania). Do wsparcia kwalifikuje się także przeprowadzanie certyfikacji
w ramach certyfikowanych systemów zapewniania jakości, zakup systemu teleinformatycznego do sprzedaży internetowej czy wreszcie opracowanie i wdrażanie strategii
marketingowych i reklamowych. Każda organizacja producentów realizująca program
operacyjny i ubiegająca się o wsparcie musi prowadzić sprawozdawczość i wykazać,
że podjęte działania odniosły wymierne skutki. Ponadto, programy operacyjne muszą
zawierać przynajmniej dwa działania na rzecz ochrony środowiska.
1

2

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji
producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany
dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 27).
Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów
owoców i warzyw w Polsce na lata 2010–2013 (Dz. Urz. MRiRW Nr 19, poz. 27 z 19.08.2011 r.).
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Grupom producentów w sektorze ogrodniczym przysługują dwa rodzaje pomocy –
na utworzenie grupy i jej działalność administracyjną oraz na pokrycie części kosztów
inwestycji wymaganych do uznania tej grupy za organizację. Pomoc administracyjna
jest wypłacana jako stawka ryczałtowa stanowiąca w kolejnych latach realizacji planu
dochodzenia do uznania 10%, 10%, 8%, 6% i 4% wartości produkcji sprzedanej grupy
producentów (dla wartości produkcji sprzedanej powyżej 1 mln EUR stawki te są o połowę niższe) z limitem 100 tys. EUR rocznie. Pomoc inwestycyjna określana jest na
podstawie listy kosztów kwalifikowanych i wynosi do 75% kwalifikowanych kosztów
inwestycji, zawartych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Inwestycje te
obejmują m.in. budynki i budowle przeznaczone do przechowywania lub przygotowania produktów do sprzedaży, maszyny do zbioru, maszyny i narzędzia przeznaczone
do mycia, sortowania, pakowania itp. Nie mogą to być jednakże urządzenia i budynki
związane z ich przetwarzaniem, np. suszeniem, ponieważ wsparcie w ramach wspólnej organizacji rynków obejmuje produkty nieprzetworzone.
Wsparcie dla grup producentów w UE od dnia 5 kwietnia 2012 r. podlega dodatkowym limitom – wkład UE w pomoc nie przekracza 10 mln EUR rocznie dla wszystkich
grup, a pomoc inwestycyjna nie może przekroczyć 70%, 50% i 20% wartości produkcji
sprzedanej przez grupę w kolejnych latach realizacji przez nią planu dochodzenia do
uznania, począwszy od 3 roku jego realizacji3.
Jednocześnie ww. gatunki ziół, przeznaczone do sprzedaży konsumentowi jako
produkty świeże, mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem, że spełniają wymagania ogólnej normy handlowej, określone w części A załącznika I do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
(Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011 z późn. zm.). Norma ta wymaga, aby produkty były
całe, zdrowe, czyste, praktycznie wolne od szkodników, zawilgocenia i obcych zapachów. Muszą być wystarczająco rozwinięte, ale nieprzerośnięte. Obowiązkowe jest
oznakowanie nazwą państwa pochodzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 6 ww. rozporządzenia
nie jest wymagane przestrzeganie ogólnej normy handlowej w odniesieniu do szafranu.
Należy mieć na uwadze, że w perspektywie finansowej WPR na lata 2014–2020
Komisja planuje utrzymanie systemu wspierania organizacji producentów owoców
i warzyw w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, natomiast grupy producentów owoców i warzyw zostaną przeniesione z I do II filaru, tj. Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i będą objęte wsparciem na jednakowych zasadach jak grupy
producentów rolnych. W praktyce będzie to oznaczać, że zachowana zostanie dla tych
podmiotów pomoc administracyjna, nie będzie natomiast wsparcia na inwestycje.
Badaniami w zakresie hodowli, przetwórstwa i wykorzystania roślin zielarskich
zajmuje się w Polsce Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Z budżetu,
którym dysponuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowane są działania dotyczące roślin zielarskich, w ramach programu wieloletniego oraz w ramach badań
podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej.
W ramach realizacji programu wieloletniego „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele
Nieżywnościowe” realizowane są zadania związane z gromadzeniem i ochroną zasobów genowych roślin w tym. m.in. ziół, ale w aspekcie ich waloryzacji i ochrony a nie
hodowli twórczej. Program obejmuje zadania, w których zakres wchodzi zbieranie
i zachowanie i udostępnianie dziko rosnących roślin leczniczych i aromatycznych:
„Gromadzenie, ochrona, ocena i utrzymywanie w stanie żywym oraz udostępnianie
dla potrzeb gospodarki narodowej zasobów genowych roślin użytkowych i patogenów”, „Inwentaryzacja, waloryzacja, charakterystyka gromadzonych ex situ i in situ
roślinnych zasobów genowych” oraz „Dokumentacja i udostępnianie informacji oraz
3

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz
sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 99 z 05.04.2012).

146

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

obiektów kolekcyjnych dla potrzeb nauki, hodowli, realizacji programów rolnośrodowiskowych i proekologicznej polityki państwa w zakresie lnu, konopi i rzadkich gatunków roślin leczniczych pozyskiwanych z dzikich stanowisk”.
W ramach dotacji na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej finansowane są dwa zadania: „Badanie biologiczne nad wprowadzaniem różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) do upraw polowych oraz badania fitochemiczne nad zmiennością cech jakościowych surowca z upraw konwencjonalnych
i ekologicznych” oraz „Badania nad zróżnicowaniem między i wewnątrzpopulacyjnym
pierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis L.), różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.)
i turówki leśnej (Hierochloe australis (Schrad.) Roem. Et Schulz”.
Mając na celu wsparcie potrzebną wiedzą producentów żywności ekologicznej, resort rolnictwa w 2004 roku zainicjował również na szeroką skalę prowadzenie badań
na rzecz rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne, podobnie jak pozostałe systemy produkcji rolniczej wymaga prowadzenia badań naukowych, które będą wspierały jego rozwój. Większa czasochłonność i mniejsza wydajność produkcji w gospodarstwie ekologicznym nie zachęca do przechodzenia na ten sposób produkcji, mimo
wzrastającego popytu na rynku żywności ekologicznej. Rolnik ekologiczny, a także
przetwórca mając do dyspozycji dużo mniejszą gamę środków do produkcji ponosi
znaczne ryzyko wytwarzania tej żywności, które może być zminimalizowane poprzez
wprowadzanie nowych, sprawdzonych ekologicznych technologii.
Tematy dotyczące produkcji zielarskiej znajdują się w zakresie badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego poczynając od 2004 roku. Od początku
badania z tego zakresu prowadziły dwie instytucje: Instytut Roślin i Przetworów
Zielarskich w Poznaniu (obecnie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich)
na temat: „Wprowadzanie roślin zielarskich do upraw ekologicznych” oraz Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
– Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych w Warszawie na temat: „Produkcja ziół
metodami ekologicznymi”. Tematyka prac badawczych, w tym prac z zakresu produkcji zielarskiej, zmieniała się w zależności od zainteresowania oraz zapotrzebowania
systematycznie rozwijającego się rynku produktów ekologicznych. Szczegółowy wykaz tematów badawczych realizowanych na rzecz rolnictwa ekologicznego znajduje
się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl, w części
„Polecamy”, w zakładce: „Rolnictwo ekologiczne”.
Zasady składania wniosków o dofinansowanie badań z zakresu rolnictwa ekologicznego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 z późn. zm.).
Jednocześnie należy dodać, że rolnicy uprawiający zioła metodami ekologicznymi
mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne programu rolnośrodowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW
2007–2013). Zasady uzyskania wsparcia finansowego w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 z późn. zm.). Prowadząc produkcję rolną
zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan
fitosanitarny i ochronę gleby, rolnik może uzyskać w kolejnych 5 latach realizacji programu rolnośródowiskowego określone płatności.
Produkcja w systemie rolnictwa ekologicznego podzielona jest zgodnie z przepisami UE4, na produkcję w okresie przestawiania (konwersji) i po zakończeniu okresu przestawiania (po konwersji). W okresie przestawiania na produkcję ekologiczną
stawka płatności dla upraw zielarskich wynosi 1 150 zł/ha w pierwszym i drugim
4

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2092/91
(Dz. Urz. UE L189/1 z dnia 20.7.2007 r.).
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roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, a w przypadku upraw roślin wieloletnich – również w trzecim roku realizacji tego zobowiązania, oraz 1 050 zł/ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego i po zakończeniu okresu
przestawiania. Wsparcie przysługuje w ramach wariantu 2.7. Uprawy zielarskie (dla
których zakończono okres przestawiania), i wariantu 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) do następujących upraw zielarskich:

Lp.

Nazwa polska
rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

UR – uprawy roczne,
UD – uprawy dwuletnie,
UW – wieloletnie

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

UR

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

UW

3

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

UR

4

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

UW

5

bylica piołun

Artemisia absinthium L.

UW

6

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

UR

7

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

UR

8

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

UR

9

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

UW

10

fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

UR

11

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

UW

12

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

UW

13

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium Moench.

UW

14

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

UR

15

kozieradka pospolita

Trigonella foenum graecum L.

UR

16

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

UR

17

krokosz barwierski

Carthamus tinctorius L.

UR

18

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

UW

19

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

UW

20

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

UW

21

lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris (L.) Mill.

UR

22

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

UW

23

lulek czarny

Hyoscyamus niger L.

UR

24

łopian większy

Arctium lappa L.

UR

25

majeranek ogrodowy

Origanum maiorana L.

UR

26

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

UD

27

melisa lekarska

Mellisa officinalis L.

UW

28

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

UW

29

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

UW

30

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

UW

31

mydlnica lekarska

Saponaria officinalis L.

UW

32

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

UR

33

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

UR

34

orlik pospolity

Aquilegia vulgaris L.

UW

35

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

UR

36

pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica L.

UW

37

prawoślaz lekarski

Althea officinalis L.

UW

38

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

UW

39

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

UW

40

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

UR
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ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

UR

42

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

UW

43

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

UW

44

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

UW

45

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

UW

46

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

UW

47

ślaz dziki

Malva sylestris L.

UW

48

turówka leśna

Hierochloë australis
(Shrad) Roem et Shult.

UW

49

turówka wonna

Hierochloë odorata (L.) Wahilbg.

UW

50

tymianek pospolity

Thymus

UW

51

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

UW

52

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

UD

53

złocień dalmatyński

Chrysanthemum
cinerariaefolium Vis.

UW

54

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A. Mey

UW

Na podstawie danych ARiMR, w 2012 roku warianty 2.7–2.8 Uprawy zielarskie
realizuje w Polsce 139 rolników na powierzchni ok. 448 ha.
W kolejnej perspektywie finansowej na lata PROW 2014–2020, zgodnie z projektem
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), będzie również możliwość wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach
Osi II Wspólnej Polityki Rolnej. Podobnie jak obecnie wsparcie będzie można otrzymać z tytułu przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną lub utrzymania
prowadzenia produkcji ekologicznej. Płatności będą udzielane tylko do wymagań wykraczających poza wymogi zasady wzajemnej zgodności oraz odpowiednie minimalne
wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione ustawodawstwem krajowym na okres od 5 do
7 lat. Beneficjentami działania mogą być rolnicy i grupy rolników. W ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne”, podobnie jak obecnie, rolnicy będą otrzymywać wsparcie za
utracony dochód i poniesione koszty.
Obecnie trwają prace nad Umową Partnerską, która jest dokumentem strategicznym określającym kierunki wsparcia na lata 2014–2020 z różnych funduszy unijnych. Kształt poszczególnych działań będzie określony po zatwierdzeniu ustawodawstwa unijnego.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Marka Martynowskiego
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim okresie coraz więcej gmin planuje lub prowadzi inwestycje
w zakresie budowy elektrowni wiatrowych. Jednakże wielokrotnie te inwestycje lub ich założenia niepokoją mieszkańców lub wręcz prowadzą do
protestów. Pomimo to w całej Polsce lokalne władze chętnie popierają takie
inwestycje ze względu na domniemane wpływy podatkowe, jednak mieszkańcy obawiają się negatywnego wpływu wiatraków na swoje życie. Jest
to związane z odległością lokalizacji wiatraków od budynków mieszkalnych,
która często wynosi zaledwie kilkaset metrów, mimo iż zasięg szkodliwego
działania farm wiatrowych obejmuje aż 8 km.
W związku z tym prosimy Pana Ministra o odpowiedź na następujące
pytania.
1. Czy Ministerstwo Środowiska posiada ekspertyzy dotyczące skutków
oddziaływania farm wiatrowych na zdrowie ludzi oraz środowisko? Jeśli
tak, to jakie.
2. Jaki jest tryb nadzorowania przez ministerstwo powstawania elektrowni wiatrowych i budowy wiatraków w Polsce?
3. Czy w związku z tak dużymi wątpliwościami opinii publicznej, wynikającymi często z wadliwie przeprowadzanych ocen oddziaływania tych
inwestycji na środowisko, resort planuje zmianę przepisów o lokalizacji farm
wiatrowych i zwiększenie ich minimalnej odległości od budynków mieszkalnych?
4. Czy jest Panu Ministrowi znany wyrok NSA, mówiący o tym, iż farmy
wiatrowe nie mają charakteru inwestycji dobra publicznego? Tym samym
wszystkie dotychczasowe decyzje lokalizacyjne mogą się okazać bezzasadne.
Będziemy zobowiązani za udzielenie informacji o działaniach resortu
środowiska w tym zakresie.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski
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Odpowiedź
Warszawa, 26 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2012 r., znak: BPS/043-18-732/12,
przekazujące oświadczenie złożone przez senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego i Marka Martynowskiego podczas 18. posiedzenia
Senatu RP w dniu 4 października 2012 r., w załączeniu przedstawiam stanowisko
w zakresie poruszonych przez senatorów zagadnień.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

Warszawa, 25.10.2012 r.
Odpowiedź Ministra Środowiska na oświadczenie złożone przez senatorów:
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego i Marka Martynowskiego
na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 4 października 2012 r.
Na wstępie należy wyjaśnić, iż kwestie związane z wpływem turbin wiatrowych na
życie 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. 2010 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. Natomiast 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 Nr 151, poz. 1220, ze zm.), zwanej dalej uop, taki 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. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze 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.
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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 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.
Należy mieć tu na uwadze art. 33 ust. 1 uop, zgodnie z którym zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wpłynąć negatywnie na gatunki,
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, albo pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. W przypadku
stwierdzenia, że zastosowanie ma art. 33 ust. 1 uop, i że nie zachodzą przesłanki
wyjątku od tego zakazu, określone w art. 34 ust. 1 lub 2 uop, regionalny dyrektor
ochrony środowiska odmawia zgody na realizację farmy wiatrowej.
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 dokumentacją
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
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jest do rozpatrzenia oraz ustosunkowania się do każdej z tak złożonych uwag w swoim
rozstrzygnięciu.
Farma wiatrowa, zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.), nie może być oddana do użytkowania, jeśli nie spełnia określonych tym przepisem wymagań ochrony środowiska.
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.
Ustosunkowując się do pytania dotyczącego ekspertyz w zakresie skutków oddziaływania farm wiatrowych na zdrowie ludzi i środowisko informuję, iż Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała publikację „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych”. Jest ona dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej pod bezpośrednim adresem internetowym: http://www.
gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Wytyczne-w-zakresie-prognozowania-oddzialywan-nasrodowisko-farm-wiatrowych.pdf
Powyższa publikacja zawiera dane odnoszące się m.in. do badań dotyczących
wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi oraz na środowisko. Przedstawia
oddziaływanie energetyki wiatrowej na środowisko akustyczne, traktuje o wpływie
infradźwięków, pola elektromagnetycznego itp. Zadaniem wytycznych jest także poprawienie jakości dokumentacji środowiskowej oraz wskazanie jak należy prowadzić
procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć z zakresu energetyki
wiatrowej, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i jak można badać wpływ elektrowni
wiatrowych na poszczególne komponenty środowiska oraz na mieszkających w sąsiedztwie ludzi.
Jeśli chodzi o kwestie dotyczące efektu wywieranego przez farmy wiatrowe na zdrowie ludzi należy wyjaśnić, iż badania w tym zakresie są w dalszym ciągu prowadzone
i zasób wiedzy na ten temat podlega sukcesywnej aktualizacji.
Odnosząc się do pytania dotyczącego trybu nadzorowania przez Ministerstwo
Środowiska „powstawania elektrowni wiatrowych i budowy wiatraków w Polsce” należy wyjaśnić, iż 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.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega weryfikacji przez organ
wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał decyzję, w postępowaniu odwoławczym lub też w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071, ze zm.) organami wyższego stopnia
w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia
odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej.
W świetle art. 127 ust. 3 ustawy OOŚ organem wyższego stopnia w stosunku
do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska jest Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.
Jednocześnie funkcjonuje możliwość zgłoszenia do Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska ewentualnych błędów przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej elektrowni wiatrowej przez organ gminy. Na mocy
art. 76 ustawy ooś Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jeśli stwierdzi nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji, może wystąpić do właściwego miejscowo
samorządowego kolegium odwoławczego z wnioskiem o stwierdzenie jej nieważności.
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. 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 uwarunkowa-
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niach, 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.
Odpowiadając na pytanie dotyczące zwiększenia w przepisach prawa minimalnej
odległości farm wiatrowych od zabudowań wyjaśniam, iż polskie przepisy nie regulują
konkretnie tej kwestii, a zależy ona od indywidualnych parametrów przedsięwzięcia
i jego usytuowania (np. natężenie hałasu zależy przede wszystkim od sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, wysokości wieży, ukształtowania
terenu, prędkości i kierunku wiatru oraz rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu). Wprowadzenie takich zapisów do prawodawstwa polskiego wydaje się nie mieć
uzasadnienia, wobec tego, że podstawowe oddziaływanie, czyli hałas posiada graniczne normy w prawie powszechnie obowiązującym. Ponadto duża ilość składowych, stanowiących o natężeniu dźwięku oraz kształcie i wielkości innych generowanych przez
farmy wiatrowe oddziaływań, powoduje, iż niezmiernie trudne byłoby prawne uregulowanie kwestii związanych z minimalną odległością turbin wiatrowych od zabudowań,
zapewniające brak negatywnego wpływu na ludzi zamieszkujących sąsiednie tereny,
bowiem byłyby one obarczoną dużą dozą niepewności. Dokładne określenie odległości
elektrowni wiatrowej od zabudowań, która zapewni zachowanie norm hałasowych,
jest możliwe jedynie w trakcie procedury oceny oddziaływania na środowisko, bowiem
wówczas znane są szczegółowe parametry przedsięwzięcia i prognozowane oddziaływania na środowisko oraz analizowane są warianty realizacji przedsięwzięcia.
Ograniczenie generowanych przez farmy wiatrowe możliwych uciążliwości dla lokalnych społeczności oraz zabezpieczenie środowiska przed ich ewentualnym negatywnym wpływem odbywa się poprzez spełnienie przez inwestora wymogów wskazanych w szeregu ustaw i aktach wykonawczych dotyczących tego rodzaju działalności,
przy jednoczesnym wykorzystaniu najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych
i technologicznych.
Ustosunkowując się do kwestii poruszonej w punkcie 4 oświadczenia należy wskazać, iż jakkolwiek senatorowie nie podali sygnatury akt oraz daty orzeczenia NSA, na
który się powołują, to wymaga podkreślenia, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
sądów administracyjnych obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), oraz ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651), nie dają podstawy do przyjęcia, iż elektrownie wiatrowe, jako urządzenia do
wytwarzania energii elektrycznej, są uznawane za inwestycje celu publicznego.
Mając na uwadze kwestię „decyzji lokalizacyjnych” dla elektrowni wiatrowych, należy wskazać, iż zagadnienie to nie leży w kompetencji resortu środowiska. Interpretacja
zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym leży w gestii resortu odpowiedzialnego za dział budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Marka Martynowskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
W ramach naszej działalności senatorskiej uzyskaliśmy informacje, że
w województwie śląskim realizowana jest budowa linii kolejowej z Katowic
do lotniska w Pyrzowicach, finansowana między innymi ze środków Unii
Europejskiej. Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że wyznaczenie
przebiegu tej trasy – innego niż dotychczasowa linia kolejowa łącząca te dwie
miejscowości, która mogłaby być zmodernizowana – budzi liczne kontrowersje. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że wyznaczony przebieg tej
linii kolejowej nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia – ani ekonomicznego, ani ekologicznego – a co więcej, pociąga za sobą bardzo wysokie koszty
projektu budowlanego tej linii kolejowej, wynoszące podobno 52 mln zł.
Informacje, które do nas dotarły w tej sprawie, są na tyle niepokojące,
że prosimy Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy budowa linii kolejowej Katowice – Pyrzowice poprzedzona była
analizami ekonomicznymi różnych wariantów przebiegu tej linii kolejowej
i jakie względy zdecydowały, że wybrano budowę nowej trasy zamiast modernizacji starej?
2. Jaki jest ogólny koszt budowy linii kolejowej z Katowic do lotniska
w Pyrzowicach, jakie nakłady zostały dotychczas poniesione na prace budowlane i na prace projektowe związane z tą budową?
3. Czy do projektu przebiegu wymienionej linii kolejowej zgłaszane były
uwagi i zarzuty? Jaka była ich liczba i jak zostały one rozpatrzone?
Do Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwracamy się natomiast
o przeprowadzenie kontroli przygotowań do realizacji wymienionej inwestycji linii kolejowej Katowice – Pyrzowice, ze szczególnym uwzględnieniem
kryterium gospodarności i celowości tej inwestycji, a także rzetelności analiz
poprzedzających decyzję o tej inwestycji.
Prosimy Pana Ministra i Pana Prezesa o wnikliwe przeanalizowanie opisywanej sprawy, chodzi bowiem o inwestycję szacowaną, według naszych
informacji, na 1,5 miliarda zł i należy zawczasu sprawdzić wszystkie okoliczności i kontrowersje, aby pieniądze te nie zostały zmarnowane.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski
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Odpowiedź
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wpłynięciem do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej oświadczenia senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego
i Marka Martynowskiego złożonego podczas 18. posiedzenia Senatu w dniu 4 października 2012 roku dotyczącego budowy linii kolejowej łączącej lotnisko
w Pyrzowicach z Katowicami, przedkładam poniżej odpowiedzi na pytania w nim
zawarte.
1. Czy budowa linii kolejowej Katowice – Pyrzowice poprzedzona była analizami ekonomicznymi różnych wariantów przebiegu tej linii kolejowej i jakie
względy zdecydowały, że wybrano budowę nowej trasy zamiast modernizacji starej?
W roku 2007 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego została opracowana: „Koncepcja powiązań komunikacją kolejową Międzynarodowego Portu
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z Aglomeracją Górnośląską”. Koncepcja została
wykonana przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa wraz z WYG International
IMC POLSKA i miała charakter wstępnego Studium Wykonalności. Koncentrowała
się ona na zdefiniowaniu obecnych i prognozowanych potoków podróżnych i wyborze trasy połączenia kolejowego. Po przeanalizowaniu opracowanej koncepcji, Urząd
Marszałkowski wybrał do dalszego etapu realizacji rzeczonej inwestycji, połączenie
kolejowe z Katowic do lotniska w Pyrzowicach z wykorzystaniem linii nr 137 i 131
przez Chorzów, Bytom i Piekary Śląskie.
Według tego wariantu projektowana trasa miała przebiegać częściowo po istniejącej infrastrukturze kolejowej i przemysłowej, a częściowo nowym śladem, tworząc
nową linię kolejową. W rejonie Pyrzowic, z układem istniejącym byłaby ona połączona
linią nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.
Bazując na przyjętych przez Urząd Marszałkowski kryteriach (technicznych,
przewozowych, finansowych i struktury zatrudnienia) uznano, iż wariant ten charakteryzuje się najlepszą i największą dostępnością dla mieszkańców Aglomeracji
Górnośląskiej. W wariancie tym pociągi obsługujące lotnisko w Pyrzowicach miałyby
wydłużone relacje z Sosnowca i Mysłowic. Dobudowa łącznicy z kierunku Bytomia,
umożliwiającej wjazd na projektowaną linię pozwoliłaby na uruchomienie pociągów
od strony Gliwic.
W związku z taką decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego PKP
Polskie Linie Kolejowe SA w dniu 31 maja 2008 roku ogłosiła przetarg nieograniczony
na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: „Budowa
połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice”.
Następnie w dniu 29 września 2009 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu
podpisano Umowę nr 60/005/000058/056/09/I/I z Konsorcjum firm Pöyry Infra
GmbH, Poyry Infra Sp. z o.o. i DB International GmbH.
Po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych w ramach opracowanej dokumentacji analiz społeczno-gospodarczych, ekonomiczno-finansowych, i środowiskowych, Inwestor zaakceptował do dalszych prac wcześniej opisywany wariant trasy
zarekomendowany również przez Wykonawcę.
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2. Jaki jest ogólny koszt budowy linii kolejowej z Katowic do lotniska
w Pyrzowicach, jakie nakłady zostały dotychczas poniesione na prace budowlane i na prace projektowe związane z tą budową?
Tak jak wcześniej wyjaśniono w wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisano
z Konsorcjum firm Pöyry Infra GmbH, Pöyry Infra Sp. z o.o. i DB International GmbH
Umowę na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: pn.:
„Budowa połączeniu kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji
górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice” POIiŚ 7.1–20.2. Bezpośrednim celem realizacji Umowy jest pozyskanie przez Inwestora dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi oraz materiałów przetargowych, których
posiadanie warunkuje możliwość budowy połączenia kolejowego do MPL „Katowice”
w Pyrzowicach. Wartość Umowy wynosi 52 018,20 tys. zł. Wartość prac zafakturowanych przez Wykonawcę na dzień 30 października 2012 roku wynosi 35 111.72 tys. zł,
natomiast łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego dotychczas Wykonawcy to
23 708,47 tys. zł. Wynika to w faktu, iż w celu pokrycia roszczeń z tytułu opóźnienia
w wykonaniu dokumentacji Zamawiający zastosował sankcje polegające na nałożeniu
kar umownych na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Umowy. Naliczone kary umowne w kwocie 11 403, 25 tys. zł zostały potrącone w całości z bieżących faktur.
Opracowana dokumentacja powyższego projektu zostanie wykorzystana do realizacji projektu POIiŚ 7.1–20.1 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice”
w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice”.
Przewidywane koszty realizacji tego projektu szacuje się na około 1 800 000.00 tys. zł.
Jednakże, całkowite koszty określi Etap X – „Opracowanie dokumentacji przetargowej”, w którym zostanie sporządzony kosztorys inwestorski. Przewidywany termin odbioru Etapu X to IV kwartał 2013 roku.
3. Czy do projektu przebiegu wymienionej linii kolejowej zgłaszane były uwagi
i zarzuty? Jaka była ich liczba i jak zostały one rozpatrzone?
Informuję, iż do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
cyklicznie wpływają wnioski Gmin i Powiatów zagłębia Dąbrowskiego i Śląska niejednokrotnie udokumentowane stosownymi uchwałami w sprawie podjęcia działań
w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego
„Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej. W samym 2012 roku
były to między innymi pisma Burmistrza Tarnowskich Gór, Starosty Będzińskiego,
Prezydenta miasta Piekary Śląskie, Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Urzędu
Gminy w Ożarowicach, Rady Gminy Bobrowniki, Rady Sołeckiej w Pyrzowicach, Rady
Gminy Ożarowice, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach, Rady powiatu Będzińskiego, a także osób prywatnych.
Nie można w tym miejscu pominąć licznych protestów mieszkańców, głównie z terenów gmin Ożarowice i Bobrowniki, które wpłynęły w ostatnim czasie w liczbie około
3000 sztuk. Protesty te odnoszą się przede wszystkim do prawidłowości analiz poprzedzających wskazanie przez Inwestora preferowanego do realizacji wariantu oraz
kwestionują racjonalność takiego wyboru.
Wobec powyższego, proszę o przyjęcie niniejszego stanowiska.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

157

Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 7 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 11.10 br.
przekazujące oświadczenie złożone przez Senatorów RP panów: Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego oraz Marka Martynowskiego w sprawie wniosku
o skontrolowanie przez Najwyższą Izbę Kontroli procesu realizacji inwestycji linii kolejowej na odcinku Katowice – lotnisko w Pyrzowicach, uprzejmie informuję, że Izba
w I półroczu 2013 r. planuje podjąć czynności kontrolne w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego oraz w PKP PLK SA i zbada zgłoszone zagadnienie w ramach
kontroli przygotowań do wykonania inwestycji Budowa linii regionalnej – w ramach
usprawnienia połączeń MPL „Katowice” z miastami Aglomeracji Górnośląskiej.
O wynikach przeprowadzonej kontroli zostanie Pan Marszałek poinformowany
niezwłocznie po ich opracowaniu.
Z wyrazami szacunku
Jacek Jezierski

Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 30 stycznia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji uprzejmie informuję, że Najwyższa
Izba Kontroli skontrolowała działalność PKP Polskie Linie Kolejowe SA w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy połączenia kolejowego
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice z miastami aglomeracji górnośląskiej,
odcinek Katowice – Pyrzowice – prace przygotowawcze.
W załączeniu przekazuję kopię wystąpienia pokontrolnego, w którym zawarte zostały wyniki tej kontroli.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
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Załącznik
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach

LKA-4114-002-01/2014
I/14/006

TEKST UJEDNOLICONY

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice
T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30
lka@nik.gov.pl
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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli I/14/006 – Przygotowanie i realizacja projektu „Budowa połączenia kolejowego MPL »Katowice« z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice; Prace przygotowawcze”
Jednostka		
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

1. Andrzej Pakuła, główny specjalista kontroli państwowej,
upoważnienie do kontroli nr 89049 z dnia 7 lutego 2014 r.
(dowód: akta kontroli str. 1–2)
			2. Wiesław Pietrzyk, starszy inspektor kontroli państwowej,
			
upoważnienie do kontroli nr 89076 z dnia 10 marca 2014 r.
(dowód: akta kontroli str. 1–4)
Kontrolerzy		

Jednostka		
kontrolowana

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Regon 017319027

Kierownik jednostki
kontrolowanej		

Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu PKP
Polskie Linie Kolejowe SA
(dowód: akta kontroli str. 5–9)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działalność PKP Polskie Linie Kolejowe
SA1, której celem było wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla
zadania „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice”. Cel kontrolowanej działalności nie został
osiągnięty, czego przyczyną, jak ustalono w toku kontroli, był sprzeciw społeczności
lokalnych, które nie zgadzały się na planowaną trasę połączenia kolejowego. Sprzeciw
miał zasadniczy wpływ na przebieg postępowania administracyjnego w sprawie wydania – kluczowej dla całego przedsięwzięcia – decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Żądanie przez organ prowadzący postępowanie w tej sprawie uzupełnienia
złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji stało się źródłem sporu pomiędzy PKP PLK
a wykonawcą. Podjęte przez PKP PLK próby ugodowego rozwiązania sporów ze społecznościami lokalnymi i z wykonawcą zakończyły się niepowodzeniem2, co w rezultacie przesądziło o przerwaniu realizacji zaplanowanego zadania.
Uzasadnienie oceny ogólnej
Z poczynionych podczas kontroli ustaleń wynika, że prace nad przygotowaniem dokumentacji od początku przebiegały z opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Ryzyko przekroczenia terminu zakończenia prac projektowych wzrosło na
etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach3.
Uzyskanie tej decyzji było warunkiem wydania decyzji o lokalizacji linii kolejowej i pozwolenia na budowę. Po upływie dziewiętnastu miesięcy od daty wszczęcia postępowania, pod wpływem masowych protestów mieszkańców gmin Ożarowice i Bobrowniki
1
2

3

Zwana dalej „Spółką” lub „PKP PLK”.
Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna oraz ocenę opisową, jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 3-stopniowej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania jednostki w zakresie objętym kontrolą.
Zwanego dalej „RDOŚ”.
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oraz opinii Zespołu Roboczego Komisji Krajowej Ocen Oddziaływania na Środowisko4,
RDOŚ zażądał od PKP PLK uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu na
środowisko5, m.in. o analizę siedmiu wariantów przebiegu trasy rozpatrywanych
w 2007 r. przez samorząd województwa śląskiego. Zakres uzupełnienia Raportu stał
się przedmiotem sporu pomiędzy PKP PLK a wykonawcą, który zażądał dodatkowego
wynagrodzenia za część prac wymienionych w żądaniu RDOŚ, ponieważ jego zdaniem
wykraczały one poza przedmiot umowy. Zawarta z wykonawcą ugoda, uwzględniająca
postulaty mieszkańców gminy Ożarowice, nie doszła do skutku ze względu na stanowisko Centrum Unijnych Projektów Transportowych6. W tej sytuacji Spółka odstąpiła
od umowy z wykonawcą i wystąpiła jednocześnie z wnioskiem do CUPT o rozwiązanie
umowy o dofinansowanie projektu.
III. Opis ustalonego stanu faktycznego
Opis stanu faktycznego
1. W dniu 29 września 2009 r. PKP PLK zawarły z konsorcjum7: Pöyry Infra
GmbH (pełniącą obowiązki Lidera Konsorcjum), Poyry Infra Sp. z o.o. z Krakowa i DB
International GmbH, umowę8 na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania „Budowa połączenia kolejowego MPL »Katowice« z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice”. Cena brutto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosiła 63 860 973,00 zł (63 462 204,00 zł przed wzrostem stawki
podatku VAT), a cena netto 52 018 200,00 zł. Umowę zawarto po przeprowadzeniu
przez Spółkę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych9.
W załączniku nr 3 do Umowy zawarto opis przedmiotu zamówienia10, stanowiący trzecią część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatwierdzonej w dniu
27 marca 2008 r. przez ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki.
(dowód: akta kontroli str. 106–185)
Określona w OPZ trasa połączenia kolejowego ustalona została w zawartym przez
Spółkę z Województwem Śląskim w dniu 14 czerwca 2007 r. Liście intencyjnym w sprawie współpracy na rzecz przygotowania realizacji połączenia kolejowego, łączącego
MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej. Obejmowała ona
jeden wybrany (preferowany) wariant (nr VI) z siedmiu tras porównywanych, w sporządzonej w maju 2007 r. (na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego), Koncepcji
powiązań komunikacją kolejową MPL „Katowice” w Pyrzowicach z aglomeracją górnośląską11. W OPZ określono, że preferowana trasa miała przebiegać po istniejących liniach PKP PLK na odcinku Katowice – Chorzów Batory – Bytom12 oraz nowym śladem
na odcinku Bytom – MPL Pyrzowice (przez Piekary Śląskie). W pkt 3.3 OPZ określono,
iż z uwagi na zdefiniowanie w zakresie ogólnym i zaakceptowanie przez władze samorządowe województwa śląskiego przedmiotowej trasy połączenia kolejowego, „(...)
Wykonawca nie będzie rozpatrywał innych przebiegów trasy”, przy czym zobowiązano
Wykonawcę w pkt 5.4.4., dotyczącym opisu środowiska w obszarze realizacji przedsięwzięcia, do sporządzenia wielokryterialnej oceny środowiskowej lokalizacji przedsięwzięcia, obejmującej przebieg wybranego wariantu trasy oraz przebieg tras rozpatrywanych w ramach Koncepcji.
(dowód: akta kontroli str. 142–149, 439–456)
Zwany dalej „ZRKKOOŚ” (Komisja jest organem opniodawczo-doradczym Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska).
5
Zwanego dalej „Raportem”.
6
Zwanego dalej „CUPT”.
7
Zwanym dalej „Wykonawcą”.
8
Nr 60/005/00058/056/09/I/I, zwana dalej „Umową”.
9
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą Pzp”.
10
Zwanym dalej „OPZ”.
11
Zwana dalej „Koncepcją”.
12
Z wariantowym wyprostowaniem trasy na odcinku Chorzów Batory – Bytom.
4
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Realizując etap V Umowy, Wykonawca opracował Raport, który zgodnie z pkt 5.5
OPZ winien być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska13, a od 15 listopada 2008 r. wg obowiązujących w tym zakresie przepisów
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 środowisko14. Raport został w dniu 13 września 2010 r.15 odebrany przez Spółkę
jako zakończony, kompletny i bez wad. Wykonawca dołączył ww. Raport do wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie wymogiem art. 74
ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w ramach realizacji etapu VI Umowy,
tj. uzyskania ww. decyzji) Wykonawca przedłożył – w dniu 15 września 2010 r.
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach.
W wyniku postępowania o wydanie ww. decyzji, prowadzonego od 22 września
2010 r. Wykonawca w dniu 16 września 2011 r. przekazał RDOŚ ujednolicony Raport,
uwzględniający zmiany projektowe oraz odpowiedzi na protesty i uwagi zgłoszone
w trakcie wyłożenia dokumentów do publicznej wiadomości.
Zespół Roboczy Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko na wniosek
RDOŚ przedstawił stanowisko16 w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ZRKKOOŚ uznał, że akta sprawy nie pozwalały na sformułowanie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia i zarekomendował
RDOŚ wezwanie Inwestora do uzupełnienia Raportu. RDOŚ w związku z powyższym
stanowiskiem ZRKKOOŚ wezwał Wykonawcę w piśmie z 8 maja 2012 r. do uzupełnienia Raportu. Zakres uzupełnień obejmował m.in. przedstawienie w analizach wariantów przedsięwzięcia rozpatrywanych w Koncepcji (z uwzględnieniem ich lokalizacji), jasno sformułowanych kryteriów oceny, przyjętych wskaźników, uzasadnienia
dla eliminacji poszczególnych wariantów oraz o wielokryterialną analizę wariantowej
lokalizacji inwestycji z jasno sformułowanymi kryteriami, przyjętymi wagami i uzasadnieniem przyjęcia kryteriów wykluczających. W piśmie tym RDOŚ wezwał także do
przedstawienia uzasadnienia wyboru proponowanego przez wnioskodawcę wariantu,
ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, po przeprowadzeniu wielokryterialnej analizy wariantów, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
(dowód: akta kontroli str. 124–185, 538–540, 833–885, 950–974)
Wykonawca do dnia odstąpienia od Umowy (28 marca 2014 r.) nie przedłożył RDOŚ
uzupełnionego Raportu w zakresie wynikającym z ww. wezwania, pomimo iż Spółka
w okresie od czerwca 2012 r. do grudnia 2013 r. wielokrotnie wzywała Wykonawcę do
wykonania uzupełnień Raportu i przeprowadziła kontrole jego działań w tym zakresie.
Według Wykonawcy, zakres uzupełnienia Raportu przewidziany w wezwaniu RDOŚ
wykraczał poza zakres przewidziany w Umowie, a w związku z tym Wykonawca oczekiwał zlecenia zamówienia dodatkowego na wykonanie dodatkowych analiz.
(dowód: akta kontroli str. 980–1054, 1068–1100, 1176–1178)
2. Umowa na wykonanie dokumentacji (po zmianach) ustalała jej realizację w podziale na 15 etapów i zadań szczegółowych, z których etap dziesiąty opracowania
dokumentacji przetargowej (na wykonanie robót budowlanych), kończący realizację
Umowy, miał zostać wykonany do 600 dni od daty podpisania Umowy, tj. do 22 maja
2011 r.
Do 28 marca 2014 r. tj. odstąpienia od realizacji Umowy, Wykonawca wykonał oraz przekazał Spółce opracowania i dokumentacje objęte dziesięcioma etapami i zadaniami szczegółowymi17, za które należna Wykonawcy cena stanowiła 88,0%
wartości netto zamówienia, tj. 45 759 018,00 zł. Spółka odebrała opracowania i doDz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm., zwana dalej „ustawą Poś”.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm., zwana dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku”.
15
Protokół odbioru Nr IRRK23-3-0815-POIiŚ7.1-20.2/106/10.
16
Posiedzenia w dniach 19 i 28 marca 2012 r.
17
Etapy: Ia, Ib, II, III, IV, V, VIII, IXa, IXb i XI.
13
14
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kumentację wykonaną w ramach ośmiu etapów i zadań szczegółowych18 na kwotę
35 111 715,00 zł netto (67,5% wartości netto zamówienia), za wykonanie których
wypłaciła łączne wynagrodzenie w wysokości netto 23 708 405,73 zł (31 662 747,18 zł
brutto), stanowiące 45,6% wartości netto zamówienia. Powyższe wynikało z naliczenia przez Spółkę kar umownych w łącznej kwocie 11 403 249,27 zł z tytułu opóźnień
w realizacji: etapu la o 12 dni (14 400,00 zł), etapu Ib o 208 dni (249 600,00 zł), etapu
V o 164 dni (186 960,00 zł) i etapu IXa o 269 dni (10 952 289,27 zł). Opóźnienia te
liczono do dnia przekazania części dokumentacji dla etapu projektowania, mimo że
całość wymaganej Umową dokumentacji dla etapu Ia, V i IXa Spółka otrzymywała
w terminie późniejszym. Zakończenie przez Wykonawcę sukcesywnie przekazywanych
Spółce opracowań i dokumentacji, aż do uzyskania ich kompletności zgodnej z wymaganiami Umowy, dla etapu la (Wykonanie map do realizacji umowy i dokumentów do
podziału nieruchomości) nastąpiło w dniu 23 lipca 2010 r.19, dla etapu V (Opracowanie
Raportu) w dniu 9 września 2010 r.20, a dla etapu IXa (Opracowanie dokumentacji
projektowej) w dniu 18 listopada 2011 r.21, tj. odpowiednio: z opóźnieniem 147, 195
i 270 dni w stosunku do wymaganych Umową terminów: 26 lutego 2010 r. (etap Ia
i V) i 21 lutego 2011 r. (etap IXa).
(dowód: akta kontroli str. 195, 209, 220, 259, 305–435, 462–476, 481,
517, 785–790, 801, 808, 839–840, 898, 895, 1177–1178)
Wykonawca z opóźnieniem przekazał Spółce kompletne i zgodne z wymaganiami
Umowy uprzednio protokolarnie odebrane opracowania i dokumentację wykonaną
w ramach pozostałych etapów: etapu II (Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych), etapu III (Opracowania prognoz społeczno-gospodarczych i analiz marketingowych), etapu IV (Trasowanie linii, ustalenie zakresu robót, wybór opcji) i etapu VIII
(Opracowanie Studium Wykonalności – Faza II). Dokumentację tę przekazano, odpowiednio: 18 listopada 2011 r.22, 22 stycznia 2010 r.23, 23 lutego 2010 r.24 i 16 marca 2011 r.25, tj. 600, 25, 27 i 83 dni po określonym w Umowie terminie: 28 marca
2010 r., 28 grudnia 2009 r., 27 stycznia 2010 r. i 23 grudnia 2010 r.
(dowód: akta kontroli str. 220, 259, 468–477, 494–507, 517,
785–790, 824, 831, 882)
Jak z powyższego wynika, nie zostały m.in, zrealizowane etapy VI i VII Umowy,
w ramach których Wykonawca zobowiązany był do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. etapów poprzedzających wykonanie dokumentacji
projektowej, Całość dokumentacji projektowej, obejmującej projekty budowlane wraz
z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze i przedmiary robót, miała być wynikiem etapu IX, który powinien zakończyć się do 21 lutego 2011 r. W aneksie nr 4,
który wszedł w życie z dniem 8 sierpnia 2011 r., dokonano podziału etapu IX na zadania szczegółowe: projekt budowlany (IXa), projekt wykonawczy (IXb) oraz uzyskanie
pozwolenia na budowę (IXc), podlegające odrębnym odbiorom i zapłatom wynagrodzenia za ich realizację, ustalonym w Umowie w kwotach odpowiednio: 20 357 415,00 zł;
10 335 303,00 zł i 626 382,00 zł, tj. łącznie 31 319 100,00 zł, jak ustalono w Umowie
za wykonanie całego etapu IX. W konsekwencji Spółka dokonała odbioru projektu
budowlanego przed uzyskaniem ww. decyzji, warunkujących jego wykonanie oraz bez
uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie tego projektu. Za wykonanie projektu budowlanego Spółka wypłaciła Wykonawcy kwotę netto 9 405 125,73 zł (brutto
14 087 331,18 zł), po potrąceniu naliczonych kar umownych z tytułu nieterminowego
wykonania zadania IXa.
(Dowód: akta kontroli str. 254–260, 886–899)
Za wyjątkiem etapów IXb i XI.
Protokół Nr I/5/2010.
20
Protokół nr IRRK23-3-0815-POIiŚ7.1-20.2/106/10.
21
Protokół nr IRRK23-3-0815-POIiŚ7.1-20.2/296/11.
22
Protokół nr IRRK23-3-0815-POIiŚ7.1-20.2/294/11.
23
Protokół nr IRRK23-3-0815-POIiŚ7.1-20.2/8/10.
24
Protokół nr IRRK23-3-0815-POIiŚ7.1-20.2/21/10.
25
Protokół nr IRRK23-3-0815-POIiŚ7.1-20.2/72/11.
18
19
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3. W dniu 30 czerwca 2010 r. Spółka zawarła z Centrum Unijnych Projektów
Transportowych umowę nr POIS.07.01.00-00-008/09-0026 o dofinansowanie Projektu:
„Budowa połączenia kolejowego MPL »Katowice« w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”.
W umowie o dofinansowanie określono planowany koszt realizacji Projektu w kwocie 63 462 204,00 zł, w tym podatek VAT w kwocie 11 444 004,00 zł. CUPT zobowiązało się do udzielenia dofinansowania na realizację Projektu w kwocie nie większej niż
52 018 200,00 zł.
(Dowód: akta kontroli str. 750–784)
Spółka wypłaciła Wykonawcy za wykonane prace w ramach realizacji etapów
i zadań szczegółowych la, Ib, ll-V, VIII i IXa kwotę 23 708 465,71 zł netto, w tym
22 297 696,87 zł ze środków objętych umową o dofinansowanie, stanowiących koszty
kwalifikowalne Projektu.
Jak przedstawiono w nin. wystąpieniu Spółka nie zakończyła realizacji Projektu
w wyznaczonym umową o dofinansowanie ostatecznym terminie kwalifikowania wydatków, tj. do 31 grudnia 2013 r.
(dowód: akta kontroli str. 750–790, 797–899, 1179–1181)
4. W związku z uchwałą27 Zarządu Spółki z 27 marca 2014 r., pismem28 z 28 marca 2014 r. poinformowano Wykonawcę, że Spółka odstępuje w całości od Umowy, a
odstąpienie to ma skutek ex tunc (z mocą wsteczną). Spółka podając przyczyny odstąpienia wskazała, że Wykonawca rażąco opóźnił się (o ponad 980 dni29) z zakończeniem przedmiotu Umowy, dostarczył dokumentację zawierającą istotne wady oraz nie
uzyskał żadnej z kilku wymaganych decyzji administracyjnych, a w szczególności nie
wykonał wezwania RDOŚ do uzupełnienia Raportu. W związku z powyższym Spółka
zażądała od Wykonawcy zwrotu wynagrodzenia w wysokości netto 23 708 465,73 zł.
Po odstąpieniu od Umowy Spółka wystąpiła w dniu 14 kwietnia 2014 r. do CUPT
z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron.
Według wyjaśnień Dyrektora CUPT, termin zwrotu przekazanego Spółce dofinasowania w kwocie 22 297 696,87 zł oraz odsetek od tej kwoty zostanie określony w porozumieniu rozwiązującym umowę o dofinansowanie.
(Dowód: akta kontroli str. 1176–1181)
Uwagi dotyczące badanej działalności
NIK zwraca uwagę, że podpisując aneks nr 4 Spółka umożliwiła Wykonawcy realizację projektu budowlanego w ramach etapu IX bez uprzedniego uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (o środowiskowych uwarunkowaniach i o lokalizacji
linii kolejowych).
(dowód: akta kontroli str. 254–260, 838–841)
Ustalane nieprawidłowości
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia zastrzeżeń
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora
Delegatury NIK w Katowicach.
Katowice, dnia 27 czerwca 2014 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
Zwana dalej „umową o dofinansowanie”. Do umowy zawarto dwa aneksy nr 1 z 15 marca
2011 r. i Nr 2 z 5 sierpnia 2011 r.
27
Nr 226/2014.
28
Nr IRRK23-3-0815-POIiŚ7.1-20.2/14/2014.
29
Stan na 27 marca 2014 r.
26
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Marka Martynowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny
Panie Przewodniczący!
Jesteśmy wstrząśnięci podaną przez media informacją o sprawie pana
Czesława K., który został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Gdańsku
od zarzutu zabójstwa po dwunastu latach i trzech miesiącach spędzonych
w areszcie tymczasowym. Tak długi okres tymczasowego aresztowania,
w dodatku niewinnego człowieka, nie ma precedensu nie tylko w Polsce, ale
chyba w całej nowoczesnej Europie.
Mamy w związku z tym następujące pytania.
Po pierwsze, jak to możliwe, żeby w państwie prawa areszt tymczasowy
trwał ponad dwanaście lat?
Po drugie, czyje błędy sprawiły, że niewinny człowiek został aresztowany, oskarżony i trzymany w areszcie tak długo?
Po trzecie, jak to możliwe, że do zastosowania tak długiego aresztowania prokuraturze i sądowi wystarczyły zeznania jednego człowieka?
Po czwarte, czy toczą się jakieś postępowania dyscyplinarne w sprawie
odpowiedzialności za ten niebywały przykład łamania praw człowieka przetrzymywanego w areszcie ponad dwanaście lat?
Po piąte, czy ktoś poniósł lub poniesie odpowiedzialność za wielką
krzywdę wyrządzoną panu Czesławowi K.?
Po szóste, czy prokuratura podjęła bądź podejmie ściganie faktycznego
sprawcy zbrodni, o której popełnienie oskarżono niewinnego Czesława K.?
Po siódme, jakie działania podejmie prokurator generalny, minister sprawiedliwości i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa po to, aby w Polsce nie dochodziło w przyszłości do tak drastycznych przypadków naruszenia praw człowieka, jak miało to miejsce w przypadku pana Czesława K.?
Pragniemy również zapytać o podobną sprawę, która zdarzyła się w sądzie gdańskim kilka lat temu, a dotyczyła skazania pana Tomasza K. za
zabójstwo dziecka na tle seksualnym. Jak się okazało, zabójstwo zostało
popełnione przez innego sprawcę, a pan Tomasz K., chociaż był niewinny, na
skutek niesprawiedliwego skazania spędził w więzieniu cztery lata i dopiero
gdy rzeczywisty sprawca zamordował drugie dziecko, wyszło na jaw, że był
on sprawcą również pierwszej zbrodni.
Chcielibyśmy wiedzieć, czy sprawa tego niesprawiedliwego skazania
była przedmiotem jakiegoś postępowania wyjaśniającego i czy ktoś poniósł
odpowiedzialność za niesprawiedliwe oskarżenie i skazanie pana Tomasza K., a także czy prokurator, który go oskarżał, oraz sędziowie, którzy
wydawali skazujące wyroki, nadal pełnią swoje funkcje zawodowe w prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości i czy po wydaniu tych wyroków byli
awansowani na wyższe stanowiska służbowe?
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 5.11.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
W nawiązaniu do pisma Pani Marszałek o sygn. BPS/043-18-734-PG/12 z dnia
11 października 2012 roku, przekazującego oświadczenie złożone na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 4 października 2012 roku przez senatorów: Pana Wojciecha
Skurkiewicza, Pana Grzegorza Wojciechowskiego i Pana Marka Martynowskiego
uprzejmie składam informację, zawierającą odpowiedzi na pytania w nim postawione,
odnoszące się do dwóch spraw: VI Ds. 20/98 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,
w której oskarżono Czesława K. i Ds. 2350/06, w której oskarżono Tomasza K.
Pan Czesław K. został oskarżony przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku w sprawie VI Ds. 20/98 o to, że w dniu 28 grudnia 1998 roku działając wspólnie i w porozumieniu z Adamem S. i inną nieustaloną osobą w bezpośrednim zamiarze pozbawienia
życia Adama K. oddał z broni palnej kal. 9 mm strzał w głowę, czym spowodował uszkodzenie mózgu i zgon wymienionego, tj. o czyn z art. 148 §2 pkt 4 k.k. Oskarżonemu
zarzucono również, że w tym samym miejscu i czasie posiadał bez wymaganego zezwolenia pistolet kal. 9 mm nieustalonego typu wraz z amunicją w ilości co najmniej
2 sztuk, to jest o czyn z art. 263 §2 k.k.
Pan Czesław K. został zatrzymany w dniu 12 stycznia 1999 roku, a w dniu 14 stycznia 1999 roku został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. W postępowaniu przygotowawczym okres tymczasowego aresztowania trwał do dnia 31 lipca 2000 roku, a więc 18 miesięcy. Kolejne postanowienia w przedmiocie przedłużenia
okresu tymczasowego aresztowania odbywały się już na etapie postępowania sądowego. W dniu 29 lipca 2003 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonego winnym
zarzucanych mu czynów i skazał odpowiednio za pierwszy czyn na karę dożywotniego
pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 10 lat oraz za drugi czyn na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jako karę łączną orzekł
karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 30 lat. Z uwagi na uchylenie tegoż wyroku
przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sprawa była ponownie rozpoznawana przez Sąd
Okręgowy w Gdańsku, który w dniu 30 grudnia 2008 roku po raz drugi skazał oskarżonego, tym razem na karę 25 lat pozbawienia wolności za pierwszy czyn oraz na karę
1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za drugi czyn. Jako karę łączną orzekł karę
25 lat pozbawienia wolności z możliwością warunkowego przedterminowego zwolnienia (po 20 latach odbycia). Również i ten wyrok został uchylony przez Sąd Apelacyjny
w Gdańsku. Podczas ponownego (już trzeciego) rozpoznawania sprawy przez Sąd
Okręgowy w Gdańsku, w kwietniu 2011 roku współoskarżony Adam S. stojący pod
zarzutem pomocnictwa do zabójstwa, złożył nowe wyjaśnienia, odmienne od treści
wyjaśnień, składanych poprzednio. W wyjaśnieniach tych przedstawił przebieg przygotowań do zabójstwa, jego okoliczności, a nadto wskazał inne osoby, które faktycznie
były jego wykonawcami. Ujawnił przy tym okoliczności i szczegóły, które wcześniej nie
były znane ani prokuraturze ani sądowi. W związku z ujawnieniem nowych faktów
i okoliczności sąd – na wniosek prokuratora – uchylił środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania, stosowany wobec oskarżonego Czesława K. Dalsza weryfikacja okoliczności podanych przez Adama S. oraz ponowna analiza materiału dowodowego pod kątem udziału Czesława K. w zabójstwie Adama K. doprowadziła do modyfikacji przez prokuratora opisu czynu zarzucanego oskarżonemu poprzez przyjęcie
pomocnictwa do zabójstwa, polegającego na tym, że w grudniu 1998 roku w Gdańsku
działając w zamiarze, aby inna osoba dokonała zabójstwa Adama K. swoim działaniem
ułatwił popełnienie tego czynu w ten sposób, że dostarczył pistolet kaliber 9 mm wraz
z amunicją w postaci 2 naboi wiedząc, że broń ta zostanie wykorzystana do pozbawie-
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nia życia Adama K. to jest o przestępstwo z art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 148 §2 pkt 4 k.k.
Sąd nie podzielił w tym zakresie stanowiska prokuratora i wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie IV K 288/09 uniewinnił Czesława K. od zarzutu zabójstwa,
natomiast skazał go na karę 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie
bez wymaganego zezwolenia pistoletu kaliber 9 mm oraz amunicji w postaci 2 naboi,
to jest o przestępstwo z art. 263 §2 k.k. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator wystąpił z wnioskiem o sporządzenie jego uzasadnienia.
Pierwotne oskarżenie Pana Czesława K. o zabójstwo Adama K. opierało się na
zeznaniach bezpośredniego świadka zdarzenia, który podczas czynności okazania
rozpoznał go jako osobę, która dokonała zabójstwa. Czynność okazania została zarejestrowana na video i nie budziła wątpliwości ani prokuratora ani sądu. Ponadto
w samochodzie marki Peugeot 106, którym sprawcy przyjechali na miejsce zabójstwa,
ujawniono ślad zapachowy pochodzący od Czesława K. Nie potwierdziła się poza tym
wersja wydarzeń z tego dnia, którą oskarżony przedstawił w wyjaśnieniach jako własne alibi. Materiał dowodowy zgromadzony w tej postaci był na tyle przekonujący
dla prokuratora, że zdecydował się skierować akt oskarżenia do sądu. Podobnych
wątpliwości wówczas nie miały również sądy, skoro doszło dwukrotnie do skazania
w I instancji.
W chwili obecnej nie toczy się żadne postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora, który prowadził śledztwo w tym zakresie. Poczynione pod tym kątem ustalenia
nie dały podstaw do wdrożenia takiego postępowania.
W dniu 28 maja 2012 roku skierowany został akt oskarżenia do sądu przeciwko jednemu ze współsprawców zabójstwa (przypisywanemu wcześniej Panu Czesławowi K.
Drugi współsprawca poszukiwany jest listem gończym, a śledztwo w jego sprawie jest
zawieszone.
Z kolei sprawa dotycząca Pana Tomasza K. prowadzona była przez Prokuraturę
Rejonową w Malborku i dotyczyła zabójstwa 10-letniego chłopca M. S. dokonanego w dniu 2 września 2002 roku na drodze S. Na podstawie zeznań 11 świadków
sporządzono portret pamięciowy mężczyzny, który w dniu zabójstwa był widziany
w miejscu znalezienia zwłok w godzinach bezpośrednio poprzedzających dokonanie
przestępstwa. Zdaniem świadków mężczyzna ten posiadał przy sobie nóż zakończony
drewnianą rączką. Osobą odpowiadającą rysopisowi okazał się Tomasz K., który po
zatrzymaniu oświadczył, że gdy jechał rowerem spotkał M. S. wracającego ze szkoły
z dwoma innymi kolegami. Doszło między nimi do kłótni i szarpaniny. Chłopcy uciekali przed nim znieważając go. Tomasz K. pobiegł za M. S., którego po ujęciu uderzył
rękojeścią noża. Oświadczył również, że jak odchodził z miejsca zdarzenia, to widział
jak pokrzywdzony podniósł się. Okoliczności tego zajścia przedstawił sam Tomasz K.
Tomaszowi K. przedstawiono zarzut zabójstwa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, stanowczo podkreślając,
że uderzał rękojeścią noża, a nie jego ostrzem. Podejrzany został poddany obserwacji
sądowo-psychiatrycznej, na podstawie której wydano opinię, że w czasie popełnienia
zarzucanego mu czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania
swoim postępowaniem. W związku z tym zmieniono kwalifikację prawną czynu przyjmując, że dokonał przestępstwa opisanego w art. 148 §1 k.k. w zw. z art. 31 §2 k.k.
Ponadto biegli zawnioskowali jego ewentualne umieszczenie (w przypadku skazania)
w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze. Podejrzany
będąc ponownie przesłuchiwanym wyjaśnił, że zadał tylko trzy uderzenia, był pod
wpływem alkoholu i narkotyków i niewiele pamięta. O wysokim prawdopodobieństwie
popełnienia przez Tomasza K. zarzucanego mu przestępstwa świadczyły takie dowody, jak: ekspertyza kryminalistyczna wykonana w Pracowni Osmologii Laboratorium
Kryminalistycznego KWP w Szczecinie, z której wynikało, że zapach dowodowy zabezpieczony z rączki noża znalezionego na miejscu zabójstwa jest zgodny z zapachem
porównawczym pobranym od Tomasza K., jak również same wyjaśnienia podejrzanego. W oparciu o te dowody w dniu 24 marca 2003 roku Prokuratura Rejonowa
w Malborku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko
Tomaszowi K. zarzucając mu, że w dniu 2 września 2002 roku działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia zadał M. S. 17 ran kłuto-ciętych w okolicach szyi,
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klatki piersiowej, barku, ramienia i obu rąk skutkujących zgonem, przy czym w chwili
czynu miał znacznie ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem. Swoim
zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa określone w art. 148 §1 k.k. w zw.
z art. 31 §2 k.k.
Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 12 listopada 2003 roku uznał oskarżonego
Tomasza K. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał na karę 15 lat pozbawienia wolności orzekając jednocześnie o umieszczeniu go w zakładzie karnym stosującym środki lecznicze. Wyrok ten został utrzymany w mocy w dniu 13 maja 2004
roku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.
W sprawie tej – już prawomocnie osądzonej – nastąpił gwałtowny zwrot, kiedy
to w śledztwie Ds. 3206/05 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Pruszczu
Gdańskim Piotr T. przesłuchiwany w charakterze podejrzanego o dokonanie czynu
z art. 148 §2 pkt 1 k.k. w zw. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 197 §1 k k. w zw. z art. 200
§1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. przyznał się do popełnienia innego jeszcze zabójstwa,
a mianowicie zabójstwa M. S., za które został prawomocnie skazany Tomasz K. Wobec
zaistniałej sytuacji Prokurator Rejonowy w Pruszczu Gdańskim wyłączył materiały
w tym zakresie i przekazał według właściwości do Prokuratury Rejonowej w Malborku.
Dało to podstawę do skierowania przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku wniosku
do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania karnego przeciwko Tomaszowi K.
i uchylenie zapadłych wobec niego wyroków skazujących.
Sąd Najwyższy w dniu 8 czerwca 2006 roku wznowił postępowanie przeciwko
Tomaszowi K. i uchylił skazujący wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz utrzymujący w mocy to orzeczenie wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Przekazał jednocześnie sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, który następnie w dniu 27 czerwca 2006 roku zwrócił akta sprawy do Prokuratury Rejonowej
w Malborku w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego.
W dniu 26 stycznia 2007 roku Prokurator Rejonowy w Malborku umorzył śledztwo
przeciwko Tomaszowi K. wobec niepopełnienia przez niego zarzucanego mu przestępstwa. Jednocześnie podjęte zostały czynności procesowe zmierzające do weryfikacji
wyjaśnień złożonych przez Piotra T. i tym samym do wykrycia faktycznego sprawcy zabójstwa. Wśród zgromadzonych do tej pory dowodów istotne znaczenie ma opinia biegłych medycyny sądowej, którzy po zapoznaniu się z protokołami wizji lokalnych oraz
protokołami sekcji zwłok obu pokrzywdzonych stwierdzili, że zachodzi wysoki stopień
prawdopodobieństwa, iż obu czynów mogła dokonać ta sama osoba. Potwierdzałoby
to więc wersję podejrzanego Piotra T., który przyznał się do popełnienia obu zabójstw.
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie jest nadal w toku.
Wobec niezasadnego skierowania aktu oskarżenia przeciwko Tomaszowi K.
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy prowadziła postępowanie V Ds. 28/08 w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, którzy w Malborku prowadzili śledztwo w sprawie zabójstwa M. S.
Zakładano bowiem, że prowadzone przez nich czynności mogły doprowadzić do przyznania się przez Tomasza K. do czynu, którego w rzeczywistości nie popełnił. Śledztwo
to jednak zostało zakończone wydaniem postanowienia o jego umorzeniu w dniu
18 maja 2009 roku. Uprzejmie informuję, że zleciłem Prokuratorowi Apelacyjnemu
w Gdańsku zbadanie zasadności tej decyzji.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Stanowisko
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 13.11.2012 r.
Pan
Wojciech Skurkiewicz
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Pan
Marek Martynowski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Panowie Senatorowie,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panów Senatorów na 18. posiedzeniu
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października 2012 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Odnosząc się do pozostających w ścisłym związku pytań 1 i 3 zawartych w oświadczeniu wskazać należy, że zgodnie z treścią przepisu art. 263 §3 k.p.k. łączny okres
stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez
sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat. Jednakże w myśl §4 tego artykułu
przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekraczający ten termin, może dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się
postępowanie, na wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy, a w postępowaniu
przygotowawczym na wniosek właściwego prokuratora bezpośrednio przełożonego
wobec prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo – jeżeli konieczność
taka powstaje w związku z zawieszeniem postępowania karnego, czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego, wykonywaniem
czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju,
a także celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące przepisy
Kodeksu postępowania karnego nie przewidują maksymalnego, nieprzekraczalnego
terminu stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Przytoczony przepis był poddawany kontroli konstytucyjności przez Trybunał
Konstytucyjny, który w ostatnim wyroku z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt SK
46/07 (Dz. U. Nr 172, poz. 1343) uznał, że w sytuacji, kiedy utrzymują się przesłanki
tymczasowego aresztowania sprawcy, a do wydłużenia toku postępowania sądowego,
w założeniu prawidłowo zorganizowanego i prowadzonego z właściwą koncentracją,
dochodzi z przyczyn leżących po stronie sprawcy albo w związku z wykonywaniem
czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju,
co ma charakter obiektywny, nie ma faktycznej możności bezwzględnego określenia
maksymalnej granicy okresu tymczasowego aresztowania.
Zgodnie z treścią art. 249 §1 k.p.k. środki zapobiegawcze, w tym tymczasowe
aresztowanie można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego,
ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują
na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przytoczony przepis statuuje tzw. przesłankę ogólną dla możliwości stosowania środków zapobiegawczych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że z oczywistych powodów, związanych z zasadą domniemania niewinności, określoną w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, wystarczy
uprawdopodobnienie (jednak w wysokim stopniu), że dana osoba popełniła przestępstwo. Z kolei przepis art. 7 k.p.k. wyraża zasadę swobodnej oceny dowodów, w której organy procesowe kierują się swoim przekonaniem ukształtowanym wskazaniami
wiedzy, doświadczenia życiowego i zasadami prawidłowego rozumowania. System polskiego procesu karnego nie zawiera reguł dowodowych dotyczących oceny dowodów
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– nie uznaje teorii legalnej oceny dowodów i jego przepisy nie zawierają żadnych dyrektyw, które nakazywałyby określone ustosunkowanie się do konkretnych dowodów,
jak również przepisy te nie wprowadzają różnic co do wartości dowodowej poszczególnych dowodów. Ocena każdego dowodu pozostawiona jest sądowi orzekającemu,
który obowiązany jest dokonywać jej z uwzględnieniem wskazań wiedzy, zasad prawidłowego rozumowania oraz doświadczenia życiowego, jak również z uwzględnieniem
całokształtu okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego. Konsekwencją
obowiązywania zasady swobodnej oceny dowodów jest nieprzywiązywanie w orzecznictwie żadnej wagi do kategorii ilościowych w odniesieniu do źródeł dowodowych.
Przejawem tego jest uznawanie dopuszczalności skazania na podstawie środka dowodowego pochodzącego z jedynego źródła dowodowego. W tym znaczeniu wywodząca
się z prawa rzymskiego zasada testis unus testis nullus jest nie do pogodzenia z omawianym przepisem. W wyroku z dnia 11 stycznia 1996 r., sygn. akt II KRN 178/95,
opubl. baza LEX nr 24 729, wydanym w składzie 7 sędziów, Sąd Najwyższy stwierdził,
że sam fakt oparcia orzeczenia skazującego na zeznaniach tylko jednego świadka,
nawet w sytuacji nieprzyznania się oskarżonego do winy, samo przez się nie może
stanowić podstawy do zarzutu dokonania błędnych czy dowolnych ustaleń faktycznych w sprawie. Nie istnieje żadna reguła dowodowa, która uzasadniałaby pogląd, że
zeznania jedynego świadka są niewystarczającą podstawą skazania, podobnie zresztą
jak niedopuszczalne jest wartościowanie zeznań li tylko w zależności od zajmowanej
pozycji społecznej świadka czy też od pełnionej przez niego funkcji publicznej. Rzecz
jednak w tym, że tego rodzaju „jedyny” dowód nie może stać w sprzeczności z innymi
dowodami, które nie mają wprawdzie decydującego znaczenia dla kwestii odpowiedzialności karnej, stanowią jednak podstawę do dokonania lub weryfikacji ustaleń
faktycznych odnoszących się do określonych fragmentów zdarzenia. Z drugiej strony, zasada swobodnej oceny dowodów eliminuje możliwość swoistego „wzmocnienia”
wiarygodności dowodu z powodu liczby osobowych źródeł dowodowych. Zgodnie ze
stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 kwietnia 1983 r.,
sygn. akt I KR 56/83, opubl. baza LEX nr 21 977, nie liczba występujących w sprawie
świadków, lecz treść ich zeznań potwierdzonych innymi dowodami – w tym również
wyjaśnieniami współoskarżonych – oraz wysnute z prawidłowo ocenionych dowodów
przekonanie decydują o stanowisku sądu.
Odnosząc się zaś do realiów sprawy Czesława K. podkreślić należy, że wyrok Sądu
Okręgowego w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2012 r. jest nieprawomocny. Zapowiedź
wniesienia apelacji od tego orzeczenia złożyli między innymi prokurator oraz obrońca tego oskarżonego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało sporządzone i w dniu
26 października przesłane stronom. Do dnia 6 listopada 2012 r. nie wpłynęły jeszcze
apelacje, ale nie można wykluczyć, że rozstrzygnięcie sądu będzie przedmiotem kontroli instancyjnej sprawowanej przez sąd odwoławczy.
Ocena dowodów, które legły u podstaw zastosowania, a następnie przedłużania
przez właściwe sądy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
oraz rozstrzygnięć o winie oskarżonego, wykracza poza zakres kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości.
Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.; dalej: u.s.p.), Minister Sprawiedliwości jest
organem, który sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu,
bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Czynności te, stosownie do unormowania z art. 9b tej
ustawy, nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.
Materiał dowodowy zebrany w tej sprawie uległ w toku procesu zmianie, a uprzednio zapadły wyroki skazujące Czesława K. Wyrokiem z dnia 29 lipca 2003 r. wymierzono mu karę dożywotniego pozbawienia wolności, a następnie wyrokiem z dnia
30 grudnia 2008 r., karę 25 lat pozbawienia wolności. Oba te orzeczenia zostały uchylone przez sąd odwoławczy, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania.
Zakres nadzoru administracyjnego oraz nieprawomocność wyroku uniemożliwiają
odniesienie się do podniesionych w pytaniach 2, 5 i 6 kwestii ewentualnych błędów
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popełnionych w trakcie prowadzenia przedmiotowego postępowania karnego i związanej z tym odpowiedzialności.
Niezależnie jednak od tych okoliczności wskazać należy na przepisy art. 552 §1
i 4 k.p.k., które przewidują możliwość dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osobę,
wobec której zostało zastosowane niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie
lub zatrzymanie. Z kolei, z treści art. 557 §1 k.p.k. wynika, że w razie naprawienia
szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę, Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do
osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie
lub zatrzymanie.
W odpowiedzi na pytanie 4 oraz 8 informuję, że wobec sędziów orzekających
w sprawach wskazanych w oświadczeniu nie toczyły się i aktualnie nie toczą żadne
postępowania dyscyplinarne w związku z przewlekłym stosowaniem środka zapobiegawczego.
Nadmienić należy, że zgodnie z art. 107 §1 u.s.p. za przewinienia służbowe, w tym
za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie.
Obraza, o której stanowi art. 107 §1 u.s.p. została określona dwoma przymiotnikami wyznaczającymi przedmiotowe znamiona tego przewinienia dyscyplinarnego.
Występuje ono wówczas, gdy naruszenie prawa ma charakter oczywisty. Określenie
to należy odnieść do rodzaju, wagi i rozmiaru błędu popełnionego przy stosowaniu lub
wykładni prawa. Obraza jest oczywista, gdy popełniony błąd jest łatwy do stwierdzenia, i bez głębszej analizy można zastosować właściwy przepis, a rozumienie przepisu
prawa nie powinno budzić wątpliwości u przeciętnej osoby o kwalifikacjach prawniczych. Określenie „rażąca” odnosi się natomiast do skutków obrazy przepisów prawa.
Dla uznania działania sędziego za delikt dyscyplinarny nie wystarcza bowiem dopuszczenie się błędu oczywistego dla należycie wykształconego prawnika. Popełniony błąd
musi też narażać na szwank prawa i istotne interesy stron (innych osób biorących
udział w postępowaniu) albo powodować szkodę. Zagrożenie dla dobra wymiaru sprawiedliwości lub sądu może również wyznaczać cechę naruszenia prawa określoną jako
„rażąca obraza”. Dla uznania obrazy przepisów prawa za przewinienie dyscyplinarne
konieczne jest przypisanie jej obu tych cech łącznie. Od strony podmiotowej natomiast do przypisania sędziemu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego wystarczający jest każdy rodzaj winy, także wina nieumyślna. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia
27 czerwca 2002 r. SNO 18/02 LEX nr 470242).
Natomiast zasady i tryb powołania do pełnienia urzędu na stanowiska sędziego
sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego uregulowane są w Dziale II Rozdziale
1 u.s.p. (art. 55 i następne). Istotnym elementem tego trybu jest dokonanie oceny
kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie. Podkreślić jednak należy,
że w takich wypadkach, podobnie jak przy powoływaniu na funkcję prezesa sądu czy
przewodniczącego wydziału, o tzw. awansie sędziego nie decyduje wynik rozpoznania
konkretnej sprawy.
Odnosząc się do kwestii podniesionej w pytaniu 7 informuję, że powołana
z końcem 2009 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, działająca przy Ministrze
Sprawiedliwości, przygotowała przyjęty w dniu 9 października 2012 r. przez Radę
Ministrów projekt obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego zmierzający w szczególności do osiągnięcia celów związanych z usprawnieniem i przyspieszeniem postępowania, ukształtowaniem na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, w sposób zapobiegający ich nadmiernemu wykorzystywaniu w praktyce
procesowej, a zarazem lepiej gwarantujący osiągnięcie podstawowego ich celu, jakim
jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania, a także lepiej chroniący
gwarancje procesowe oskarżonego oraz w szerszym niż obecnie zakresie umożliwiający dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzone wykonywaniem tych środków w toku postępowania, ograniczeniem przewlekłości
postępowania dzięki nowemu ukształtowaniu modelu postępowania odwoławczego,
uzyskaniem pełnej zgodności rozwiązań kodeksowych ze standardami ujawniający-
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mi się na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. Zmiany w tym zakresie obejmują kilkanaście przepisów kodeksu
i obostrzają wymogi stosowania najsurowszego z nich, czyli tymczasowego aresztowania, precyzyjnie określając też podstawy stosowania wszystkich środków zapobiegawczych, zasady składania na nie środków odwoławczych i wzmacniają w tej sferze
prawo do obrony oskarżonego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
Podsekretarz Stanu

Odpowied
PRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY
SĄDOWNICTWA
Warszawa, 15 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 11 października 2012 r. znak BPS/043-18-734-KRS/12 oświadczeniem złożonym przez senatora Wojciecha Skurkiewicza
wspólnie z innymi senatorami podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 r., dotyczącym postępowań sądowych w sprawach przeciwko oskarżonym
Czesławowi K. i Tomaszowi K., uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Pan Czesław K. został oskarżony o popełnienie zbrodni kwalifikowanego zabójstwa.
Zastosowanie w takiej sprawie w stosunku do niego aresztu było bezspornie uzasadnione. Sprawa była rozpoznawana dwukrotnie i zapadały w niej wyroki skazujące
(najpierw kara dożywotniego więzienia, później kara 25 lat pozbawienia wolności).
Po kolejnym uchyleniu wyroku Sądu I instancji do ponownego rozpoznania, sprawa wpłynęła do Sądu Okręgowego w dniu 17 listopada 2009 r. Na ostatnim etapie
jej prowadzenia Sąd uzyskał informację o dodatkowych dowodach mających znaczenie dla winy i odpowiedzialności tego oskarżonego. W związku z tym Sąd w dniu
20 kwietnia 2011 r. zobowiązał oskarżyciela publicznego do zgromadzenia tych dowodów, a z uwagi na powstałe wątpliwości co do udziału oskarżonego w dokonaniu
zabójstwa, uchylił przeciwko niemu areszt tymczasowy.
Po przeprowadzeniu dodatkowych dowodów, Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem
z dnia 21 sierpnia 2012 r. uniewinnił oskarżonego Czesława K. od zarzutu popełnienia
zabójstwa, skazując go za przestępstwo nielegalnego posiadania broni.
Oświadczenie Panów Senatorów, kwestionujące długotrwałość aresztu zastosowanego i utrzymywanego w stosunku do tego oskarżonego, pośrednio dotyka kwestii
z zakresu niezawisłości sędziowskiej. Tak bowiem należy odczytać pretensje o utrzymywanie aresztu w określonym, zdaniem Panów Senatorów, zbyt wątłym stanie dowodowym. Ta sfera pozostaje jednak zastrzeżona dla niezawisłych ocen sędziowskich
sądów obu instancji i uchyla się spod oceny innych organów, w tym także Krajowej
Rady Sądownictwa.
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Ewentualne zarzuty wobec sędziów rozpatrujących tę trudną i skomplikowaną
dowodowo sprawę mogłyby być formułowane tylko wówczas gdyby okazało się, że wykroczyli oni poza granice podlegającej konstytucyjnej ochronie sfery niezawisłości. To
zaś nie wchodzi w rachubę z tej chociażby przyczyny, że postępowanie w sprawie nie
jest prawomocnie zakończone.
Jeśli zaś chodzi o poruszoną przez Panów sprawę oskarżonego Tomasza K., będę
mógł udzielić Panom wyjaśnień dopiero w terminie późniejszym, gdyż akta znajdują
się w gestii prokuratury, która prowadzi obecnie dodatkowe czynności procesowe.
Z wyrazami szacunku
SSN Antoni Górski

Odpowied
PRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY
SĄDOWNICTWA
Warszawa, 6 grudnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do mojego pisma z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WOK-071-5/12, zawierającego odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza
wspólnie z innymi senatorami podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 października 2012 roku, uprzejmie przedstawiam dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przebiegu
postępowania karnego przeciwko Tomaszowi K. podejrzanemu, a następnie oskarżonemu o dokonanie w dniu 2 września 2002 r. zabójstwa Marcina S. Sąd Rejonowy
zastosował wobec niego areszt tymczasowy postanowieniem z dnia 13 września
2002 r. Sprawa z aktem oskarżenia wpłynęła do Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu
27 marca 2003 r. Tymczasowe aresztowanie było wobec tego oskarżonego kilkakrotnie przedłużane. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 listopada 2003 r.
uznano oskarżonego winnym popełnienia zarzucanej mu zbrodni i skazano na 15 lat
pozbawienia wolności.
Podstawą wyroku skazującego były m.in. wyjaśnienia samego oskarżonego, który
początkowo przyznał się do szarpaniny z Marcinem S. z użyciem noża oraz opinia biegłego z zakresu osmologii, który stwierdził, że ślad zapachowy zabezpieczony z rączki
noża znalezionego na miejscu zabójstwa jest zgodny z zapachem porównawczym pobranym od oskarżonego.
Apelacja prokuratora od tego orzeczenia nie odniosła skutku, gdyż została uznana przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 13 maja 2004 r. za oczywiście
bezzasadną.
W dniu 14 kwietnia 2006 r. Prokurator Okręgowy w Gdańsku złożył do Sądu
Najwyższego wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie i uchylenie orzeczeń
sądów obu instancji, motywując wniosek tym, że do popełnienia zabójstwa Marcina S.
przyznała się inna osoba. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 8 czerwca 2006 r. uwzględnił
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ten wniosek Prokuratora, uchylił orzeczenie sądów obu instancji i przekazał sprawę
Sądowi Okręgowemu do rozpoznania, zarządzając jednocześnie zwolnienie skazanego
Tomasza K. z zakładu karnego.
Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006 r. zwrócił akta
sprawy Prokuraturze Rejonowej w Malborku w celu usunięcia braków postępowania
przygotowawczego wytkniętych przez Sąd Najwyższy. Prawomocnym postanowieniem
z dnia 26 stycznia 2007 r. prokurator umorzył śledztwo przeciwko Tomaszowi K.
Z wyrazami szacunku
SSN Antoni Górski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiły się dwie starsze kobiety, które
zgłosiły problem związany z planowanymi przez rząd i Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej zmianami dotyczącymi nowych zasad przyznawania
i wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych od nowego roku.
Z relacji jednej z kobiet wynika, że aktualnie pobiera ona 520 zł miesięcznie w ramach świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenie to zostało jej przyznane w związku z koniecznością sprawowania opieki nad matką, która ma osiemdziesiąt
trzy lata, pierwszy stopień niepełnosprawności i wymaga stałej opieki drugiej osoby. Z informacji, jakie przedstawiła ta pani, wynika, iż obie kobiety
są samotne i prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe. W wieku pięćdziesięciu sześciu lat kobieta opiekująca się matką uzyskała stały zasiłek
pielęgnacyjny, który miał być wypłacany do momentu śmierci matki lub do
osiągnięcia przez opiekunkę wieku emerytalnego. Córka podkreśliła, że musiała zrezygnować z zatrudnienia na rzecz opieki nad chorą matką, a jedynym źródłem ich utrzymania jest wspomniane świadczenie oraz finansowa
pomoc ze strony matki.
Z relacji kobiet wynika, że od 1 stycznia 2013 r. świadczenie ma zostać
odebrane, ponieważ będzie ono zależne od dochodu opiekuna i podopiecznego
razem, a dochód ten nie może przekroczyć kwoty 623 zł na osobę. Starsza
kobieta, którą opiekuje się córka, otrzymuje emeryturę w wysokości około 2 tysięcy zł – między innymi ze względu na chorobę zawodową i przyznany dodatek – a zatem córka zostanie pozbawiona świadczenia. Obecnie znaczna część
środków z emerytury przeznaczana jest na leczenie i nie ma możliwości, aby
kobiety utrzymywały się – co i teraz jest bardzo trudne – tylko z tej kwoty.
Proszę Pana Ministra o przedstawienie informacji na temat planowanych
zmian w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych od 1 stycznia 2013 r., a także
o uwzględnienie w przepisach różnych sytuacji – przykładem jest opisywany
przeze mnie przypadek – jakie mogą mieć miejsce. Wielu osobom, szczególnie
w podeszłym wieku, trudno jest zrozumieć, dlaczego planuje się odebranie
im prawa nabytego, zwłaszcza że pozostałyby na rynku pracy bez większych szans na zatrudnienie.
Z poważeniem
Andrzej Szewiński


Odpowied
Warszawa, 31 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 11 października 2012 r.,
znak: BPS/043-18-735/12 dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja
Szewińskiego podczas 18. posiedzenia Senatu RP w sprawie zmian dotyczących nowych zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych od nowego roku,
uprzejmie informuję.
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy
o świadczeniach rodzinnych skutkujący zmianą przepisów dotyczących uprawnień do
świadczenia pielęgnacyjnego. Projekt ten zakłada podział osób obecnie uprawnionych
do świadczenia pielęgnacyjnego na dwie grupy:
– pierwsza grupa obejmie rodziców dziecka niepełnosprawnego, opiekunów faktycznych dziecka, czyli osoby, które opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym i wystąpiły
o jego przysposobienie, osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną. Świadczenie
pielęgnacyjne będzie również przysługiwało innym osobom obciążonym obowiązkiem
alimentacyjnym w stosunku do osoby niepełnosprawnej, jeżeli nie ma osób, wyżej
wymienionych, którym w pierwszej kolejności będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne lub legitymują się one znacznym stopniem niepełnosprawności albo gdy rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Planuje się, że osoby te nadal będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego
bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów, a wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona do kwoty 620 zł miesięcznie.
– druga grupa obejmie pozostałe osoby otrzymujące obecnie świadczenie pielęgnacyjne tj. inne niż rodzice osoby zobowiązane, na mocy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do alimentacji na rzecz osoby niepełnosprawnej. Osoby te, zamiast obecnego
świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymywałyby nowe świadczenie – specjalny zasiłek
opiekuńczy. W tym przypadku proponuje się wprowadzenie kryterium dochodowego
w wysokości 583 zł na osobę w rodzinie (jest to takie samo kryterium jak obowiązujące obecnie kryterium do zasiłku rodzinnego dla rodziny wychowującej dziecko
niepełnosprawne) oraz pozostawienie wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego na
poziomie obecnego świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 520 zł. W ramach przeprowadzanej, co trzy lata weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych i wysokości kryteriów dochodowych, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podwyższone zostanie
od 1 listopada 2012 roku kryterium dochodowe z kwoty obowiązującej 583 zł do kwoty 623 zł, a od 1 listopada 2014 roku do kwoty 664 zł. Zgodnie z projektowaną regulacją, wprowadza się okres przejściowy uprawniający osoby dotychczas otrzymujące
świadczenie pielęgnacyjne do otrzymywania przedmiotowego świadczenia przez okres
6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Świadczenie to będzie przysługiwać również w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna, wymagająca opieki pozostaje
w związku małżeńskim tj. odbiorcą świadczenia pielęgnacyjnego będzie mógł być np.
syn lub córka osoby niepełnosprawnej lub jej współmałżonek.
Zróżnicowane wsparcie ze środków budżetu państwa dla ww. dwóch różnych grup
opiekunów osób niepełnosprawnych związane jest z różną sytuacją dzieci niepełnosprawnych oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. Osoby dorosłe mają z reguły własne źródła dochodów, z których mogą współfinansować koszty związane z potrzebną
im opieką. Stąd wsparcie materialne z budżetu państwa będzie, w tym przypadku,
udzielane z uwzględnieniem sytuacji materialnej rodziny opiekuna i rodziny osoby
niepełnosprawnej.
W dniu 11 października br. odbyło się I czytanie w Sejmie ww. projektu (druk
nr 724) i kontynuowane są dalsze prace parlamentarne nad projektem.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie obecnie realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych
w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza” finansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w ramach RPO jako projekt kluczowy dla rozwoju województwa; numer projektu 995 o wartości całkowitej 43 553 243,05 zł i kwocie dofinansowania
z UE 36 597 381,59 zł.
Zgodnie z zasadami fundusze Unii Europejskiej stanowią 85% kosztów
projektu, 15% to wkład własny beneficjenta. Dotychczas wkład własny mógł
być finansowany z rezerwy celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wniosku o uruchomienie rezerwy. Dotyczyło to wszystkich wniosków, zarówno z zapewnieniem finansowania, jak i bez.
W roku 2011 uczelnia otrzymała pełny wkład na prace wykonane
w 2011 r., było to około 600 000 zł. Zgodnie z procedurami wiosną bieżącego
roku uczelnia wystąpiła o uruchomienie kolejnej transzy wkładu krajowego
w kwocie około 4,7 miliona zł, to jest na resztę wkładu własnego, bowiem
zakończenie budowy przewiduje się na 17 grudnia br. Należy podkreślić, że
około 700 000 zł kosztów niekwalifikowanych zostało pokryte z pieniędzy
akademii, a wkład własny w kwocie 1 miliona zł uzupełnia dotacja gminy
Częstochowa.
Niestety, ten wniosek utknął w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie dotarł do Ministerstwa Finansów. Z informacji, jakie posiadam,
wynika, iż na decyzję ma wpływ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, gdyż
wniosek do Ministerstwa Finansów winien być przesłany via MRR. W 2012 r.
uległy zmianie procedury uruchomienia wkładu własnego. Zgodnie z tymi
zmianami Ministerstwo Finansów nie finansuje projektów nieposiadających
zgody na finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie umowę o dofinansowanie z Unii Europejskiej niniejszego projektu podpisała w 2011 r., kiedy nie
obowiązywały jeszcze nowe procedury ministerialne.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podobno uważa, że nowe procedury
obejmują także projekty już realizowane, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego stoi na stanowisku, że tylko projekty, dla których umowy z marszałkami podpisano po wydaniu zarządzenia ministra finansów.
Wobec tego interpretacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
jest dla uczelni korzystna, w przeciwnym razie resztę wkładu Akademia
im. Jana Długosza musiałaby sfinansować z własnego budżetu. Już teraz
wyczerpują się uczelniane rezerwy finansowe i akademia będzie musiała
sięgnąć po kredyty, aby zakończyć budowę. W podobnej sytuacji jest co najmniej kilkanaście publicznych uczelni wyższych.
Proszę Panią Minister o pozytywną decyzję, dotyczącą przedmiotowego
projektu, która wpłynie na dokończenie budowy Wydziału Nauk Społecznych
przy Akademii im. Jana Długosza bez zbędnych dodatkowych wydatków
dla uczelni.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński
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Odpowiedź
Warszawa, 23 października 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Szewińskiego z dnia 4 października br. znak: BPS/043-18-736/12 w sprawie możliwości uruchomienia rezerwy celowej na realizację projektu pn. „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk
Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana
Długosza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
uprzejmie informuję, co następuje.
Współfinansowanie wkładu własnego z rezerwy celowej część 83 poz. 8 budżetu
państwa musi następować zgodnie z zapisami pkt. 6 i 7 Procedury uruchamiania oraz
przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów
i projektów realizowanych w ramach NSS 2007–2013, Mechanizmu Finansowego EOG,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
oraz na pokrycie korekty systemowej w ramach Funduszu Spójności 2004–2006 na
2012 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99 (dalej: Procedura).
Pragnę zaznaczyć, iż nadrzędne znaczenie w przedmiotowej sprawie ma punkt 6
Procedury mówiący o generalnym zakazie finansowania wkładu własnego projektów
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych. Punkt 7 Procedury dopuszcza możliwość wnioskowania
o środki z rezerwy celowej na pokrycie wkładu własnego, jeżeli łącznie współfinansowanie projektu i wkład własny beneficjenta nie przekracza 15% wydatków kwalifikowalnych, pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Finansów przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie. Mając na uwadze konstrukcję punktu 7 Procedury, jako
odnoszącego się wyłącznie do projektów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, projekty dla których umowa o dofinansowanie została zawarta przez dniem wejścia w życie Procedury i nieposiadające decyzji o zapewnieniu finansowania mogą
ubiegać się o uzyskanie środków z rezerwy celowej na wkład własny, jednakże każdy
taki przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie, a ostateczna decyzja o przyznaniu
środków z rezerwy celowej zależy od Ministra Finansów, który udziela w tym zakresie
zapewnienia finansowania lub uruchamia środki z rezerwy.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż Procedura jest przyjmowana przez Ministra
Rozwoju Regionalnego w drodze konsultacji z Ministrem Finansów, który kierując się
dbałością o wydatkowanie środków budżetowych uznał za konieczne umieszczenie
w Procedurze zapisów pkt. 6 i 7 mówiących o generalnym zakazie finansowania wkładu własnego projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych.
Mając na uwadze powyższe, Minister Rozwoju Regionalnego jest gotowy zaakceptować przedmiotowy wniosek o uruchomienie rezerwy celowej, jednakże ostateczną
decyzję o uruchomieniu środków w tym zakresie podejmuje Minister Finansów.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia
oraz Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana w sprawie wyjaśnienia kwestii związanej z kwotą wolną od potrąceń komorniczych (minimalne wynagrodzenie ustalane na
podstawie odrębnych przepisów oraz połowa świadczenia) na podstawie
przepisów kodeksu pracy w przypadku wypłaty w danym miesiącu więcej
niż jednego świadczenia.
Zagadnienie to jest bardzo istotne z punktu widzenia pracowników,
a także służb płacowych pracodawców, które mają trudności w ustalaniu
obowiązkowych potrąceń w miesiącu, kiedy na przykład pracownik uzyskał
wynagrodzenie za pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tak zwaną
trzynastkę).
Zgodnie z art. 87 §8 k.p. potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy
dłuższe niż jeden miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia
uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. A zatem, w naszej ocenie, oba
otrzymane świadczenia należy dodać i od tak ustalonej kwoty ustalić kwotę
niepodlegającą zajęciu w wysokości minimalnego wynagrodzenia i połowy
łącznego świadczenia.
Odmienna interpretacja zobowiązująca do stosowania ochrony minimalnego wynagrodzenia z osobna w przypadku takiego świadczenia, jak
dodatkowe wynagrodzenie roczne, jest, w naszej ocenie, nie do przyjęcia
z kilku względów. Przede wszystkim nie istnieje żaden przepis dotyczący
minimalnego dodatkowego wynagrodzenia. Może ono – i często tak właśnie
jest – wynosić jedynie kilkaset złotych. A zatem nie może być również mowy
o ochronie minimalnego dodatkowego wynagrodzenia w przypadku egzekucji komorniczej. W przypadku odmiennej interpretacji trzeba byłoby przyjąć,
że jeżeli pracownik otrzymałby 800 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to nie można z niego w ogóle potrącić żadnej kwoty, a nawet należałoby je zwiększyć do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przedstawiony
przykład pokazuje zatem paradoks odmiennej niż proponowana argumentacji. W naszej ocenie w przypadku wskazanej kwoty ochronie podlega jedynie
połowa świadczenia (400 zł).
Z otrzymywanych przez nas informacji wynika jednak, że zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak i sądy przyjmują w nielicznych przypadkach
odmienną interpretację.
W związku z tym uprzejmie prosimy o przedstawienie stanowiska Pana
Ministra w opisanej sprawie.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Marek Martynowski
Robert Mamątow
Krzysztof Słoń
Jarosław Obremski

18. posiedzenie Senatu w dniu 4 października 2012 r.

179


Odpowied
Warszawa, 30 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszalka z dnia 11 października br., znak: BPS-043-18-737/12, dotyczącym oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Grzegorza
Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 18. posiedzenia Senatu RP
w sprawie wyjaśnienia kwestii związanej z kwotą wolną od potrąceń komorniczych na
podstawie przepisów Kodeksu pracy w przypadku wypłaty w danym miesiącu więcej
niż jednego świadczenia, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Zakres i warunki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika regulują
przepisy art. 87–91 Kodeksu pracy. Ochronie wynagrodzenia w zakresie potrąceń
podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia za pracę, stałe i dodatkowe, niezależnie
od ich formy (gotówkowa lub w naturze) oraz częstotliwości wypłaty (miesięczne lub
za okresy dłuższe).
Zgodnie z art. 87 §8 k.p. potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. W takim przypadku ograniczenia w dokonywaniu potrąceń pod postacią
granic i kwot wolnych od potrąceń mają zastosowanie do kwoty wynagrodzeń przypadających do wypłacenia w danym miesiącu.
Na warunkach określonych w tych przepisach następują potrącenia komornicze
m.in. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednostkach państwowej lub samorządowej sfery budżetowej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.). W świetle
art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia, nie później niż w ciągu pierwszych
trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to
wynagrodzenie.
Zgodnie z opinią Pani Iwony Hickiewicz Głównego Inspektora Pracy, przedstawioną w piśmie z dnia 19 listopada br. (znak: GNP-364/306-072-43-1/12), jeżeli w danym miesiącu następuje wypłata wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to oba te świadczenia należy zsumować i od tak ustalonej kwoty
dokonać potrącenia stosując kwotę wolną określoną w art. 871 lub art. 91 §2 k.p.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia
oraz Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza,
do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Prezydent! Szanowny Panie
Prezesie!
W jednym z programów z cyklu „Sprawa dla reportera”, emitowanym
we wrześniu 2012 r. w TVP1, została przedstawiona dramatyczna sprawa
pani Karoliny K., mieszkanki Warszawy, młodej kobiety, całkowicie sparaliżowanej, która w dodatku nie ma żadnych bliskich krewnych i zdana jest
wyłącznie na opiekę społeczną, do której udzielania obowiązany jest samorząd m.st. Warszawy.
Według informacji przedstawionych w tej sprawie faktyczną opiekę nad
panią Karoliną K. sprawuje wynajęta przez Urząd m.st. Warszawy prywatna firma, a jakość usług tej firmy jest bardzo zła. Pani Karolina uskarża się
na poniżające i nieludzkie traktowanie jej osoby, na zaniedbania opiekunów,
a nawet zdarzające się kradzieże.
Pragniemy zwrócić uwagę Pani Prezydent m.st. Warszawy na tę konkretną sytuację konkretnej osoby, pani Karoliny K., i prosimy o niezwłoczne
przyjrzenie się jej losowi, ale mamy też pytania. Jaka jest skala zlecania
usług opiekuńczych m.st. Warszawy podmiotom zewnętrznym? Czy to jest
jedna, czy więcej firm? W jaki sposób ta firma czy firmy zostały wybrane?
Czym miasto kierowało się w ich wyborze? W jaki sposób sprawowany jest
nadzór nad ich działalnością? Jakie są koszty zleconej na zewnątrz opieki,
zarówno ogólne, jak i jednostkowe, w statystycznym przeliczeniu na jedną
osobę podopieczną?
Do ministra pracy i polityki społecznej kierujemy następujące pytania.
Czy ma on wiedzę, jak problem zlecania usług opiekuńczych podmiotom zewnętrznym wygląda w całym kraju? Czy jest to praktyka tylko warszawska,
czy może występująca szerzej? Jeśli szerzej, to w jakiej skali ona występuje. Jaka jest ocena tej praktyki ze strony Pana Ministra? Czy Pan Minister
akceptuje takie zlecenie zadań z zakresu opieki społecznej podmiotom prywatnym?
Do Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwracamy się o skontrolowanie zlecania przez samorządy zadań opiekuńczych podmiotom zewnętrznym
w mieście stołecznym Warszawie, a może i szerzej, w innych regionach Polski, pod kątem prawidłowości wyboru tych firm, a przede wszystkim pod kątem prawidłowości realizowania przez te firmy ich zadań opiekuńczych oraz
nadzoru władz samorządowych nad realizacją tych zadań. Oczekujemy też
oceny, czy taka swoista prywatyzacja zadań z zakresu opieki społecznej
jest legalna w świetle prawa. Pan Prezes NIK mógłby w ramach rozpoznania
problemu zbadać ten problem w Warszawie, a następnie rozważyć potrzebę
kontroli ogólnokrajowej.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Marek Martynowski
Robert Mamątow
Krzysztof Słoń
Jarosław Obremski
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Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 8 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, Jana Marię Jackowskiego, Marka
Martynowskiego, Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia i Jarosława Obremskiego
na 18. posiedzeniu Senatu w sprawie zlecania przez samorządy realizacji zadania
w zakresie świadczenia pomocy usługowej podmiotom zewnętrznym, przesłane przy
piśmie z dnia 11 października 2012 roku, znak BPS/043-18-738-MPPS/12, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z późn. zm.) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast – organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminę.
Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne samorządu gminy – ośrodki pomocy społecznej, przy czym gmina realizując zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek pomocy społecznej realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy
społecznej kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Na podstawie przepisu art. 25 ustawy o pomocy społecznej organy administracji
rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
np. świadczenie usług opiekuńczych, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania zleconego organizacjom pozarządowym, o których mowa
w przepisie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234 z 2010 r., poz. 1536 z późn. zm.) oraz
podmiotom wymienionym w przepisie art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.
Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej nie może jednak obejmować:
∙ ustalania uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych,
∙ opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
∙ wypłaty świadczeń pieniężnych.
W kontekście uwag senatorów, zawartych w oświadczeniu senatorskim, ważne
podkreślenia jest to, że zgodnie z przepisem art. 25 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej
zlecenie realizacji zadania, np. dotyczącego realizacji usług opiekuńczych, odbywa się
po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Zatem ustawodawca zadbał o to, aby
zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane były podmiotom oferującym nie tylko
niskie koszty usług, ale przede wszystkim odpowiednio wysoki poziom usług.
Realizacja przez gminę ustawowego zadania polegającego na organizowaniu
i świadczeniu usług opiekuńczych może odbywać się również w formie np. ich zakupu przez ośrodek pomocy społecznej, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn.
zm.). Jednak nawet w takim przypadku nie ma żadnych przeszkód prawnych przy
udzielaniu zamówienia publicznego, aby oprócz ceny usługi brać pod uwagę również
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wysoką jakość usług gwarantowaną np. rekomendacjami osób korzystających wcześniej z tych usług.
Jednak w praktyce rzeczywistość okazała się zupełnie inna, ponieważ samorządy
najczęściej wybierają usługodawców najtańszych (zdarzają się sytuacje, w których
stosowane są ceny dumpingowe), zapewniających nisko opłacaną i nieprofesjonalną
kadrę opiekuńczą, często nawet nieprzeszkoloną.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest świadome problemów, o których piszą
senatorowie, dlatego też system pomocy społecznej w Polsce jest tak skonstruowany,
żeby możliwa była kontrola jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej i jakości usług, w tym usług wykonywanych przez podmioty niepubliczne na zlecenie samorządów terytorialnych, bądź zakupionych w trybie przetargów.
Powyższe zadania spoczywają na wojewodzie, który przy pomocy swoich służb (są to
wydziały polityki społecznej w każdym województwie) realizuje obowiązki wynikające
z przepisu art. 22 pkt 8–9 ustawy o pomocy społecznej. Wprawdzie ustawodawca nie
określił jeszcze standardów usług opiekuńczych (trwają prace w tym zakresie), jednak
część gmin opracowała swoje wewnętrzne regulacje (unormowania), których podmioty
świadczące usługi muszą przestrzegać.
Dlatego zarówno w przypadku zlecania zadania w postaci świadczenia usług opiekuńczych, jak i w przypadku zakupu określonych usług, możliwe, a nawet wręcz
konieczne, jest kontrolowanie ich jakości i sposobu realizacji przez zamawiającego
(tj. gminę lub ośrodek pomocy społecznej) przy czym przeprowadzanie kontroli powinno obejmować w szczególności tych usługodawców, wobec których pracowników
(opiekunek) najczęściej zgłaszane są zastrzeżenia lub skargi.
Na zakończenie pragnę zauważyć, że osoby niepełnosprawne, których ocena stanu
fizycznego pod względem zapotrzebowania na opiekę innych osób w skali Barthel nie
przekracza 40 punktów, mogą być objęte dodatkowo opieką długoterminową, której
koszty pokrywane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Z szacunkiem
Jarosław Duda

Odpowied
PREZYDENTA
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/043-18-738-WAR/12 z dnia 11 października
2012 roku dotyczące sprawy Pani Karoliny K. mieszkanki Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy, korzystającej z usług wykonywanych przez firmę Gwarant informuję,
iż świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym
m.st. Warszawy realizowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy na
mocy Uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku Nr XXIX/918/2008
w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.
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Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy realizują to zadanie poprzez firmy,
które wyłaniane są zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (najczęściej firmy wyłaniane są w formie przetargu nieograniczonego). Do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych przystępują
następujące podmioty: Fundacja Zdrowie, Firma „Gwarant” Tomczyk sp. J., Agencja
Służby Społecznej B. Kościelak Sp. J., Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”, Firma Vital S.C., Fundacja Wspierania
Rozwoju Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Stowarzyszenie Opiekuńcze
„Nadzieja”, Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
W pierwszej połowie 2012 roku Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy udzieliły wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi 671 osobom i na ten cel wydatkowały kwotę 1 068 531 zł, natomiast
z pozostałych usług opiekuńczych skorzystało ogółem 5 359 osób i na ten cel wydatkowano 8 541 119 zł. Średni koszt jednej godziny usługi wynosi 10 zł, a usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20 zł.
Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy sprawują bieżący nadzór nad realizacją usług opiekuńczych, poprzez rejonowych pracowników socjalnych oraz koordynatorów ds. usług. Kontrola usług ze strony OPS odbywa się nie rzadziej niż jeden
raz na 3–5 miesięcy. Kontroli podlega: wykorzystanie czasu opiekunek, ewentualnych
nieobecności, zakres realizowanych czynności, efekty pracy opiekunki (wygląd klienta, mieszkania, ewentualne zaniedbania), stosunek opiekunki do klienta, stopień zadowolenia klienta. W przypadkach zgłaszania skarg i interwencji przez świadczeniobiorcę lub inne osoby w ciągu 2–3 dni sprawa badana jest przez zespół (pracownik
socjalny, inspektor ds. usług, przedstawiciel firmy świadczącej usługi). W szczególnych przypadkach środowisko jest wizytowane natychmiast. Na podstawie zebranych
informacji ustalany jest sposób załatwienia sprawy, o czym informowany jest klient.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy ośrodka podejmują interwencję,
a notatkę z przeprowadzonej kontroli przekazują wykonawcy w celu uzyskania wyjaśnień i podjęcia stosownych działań naprawczych. W sprawach skomplikowanych
interwencje podejmowane są wspólnie z pracownikiem wykonawcy i koordynatorem
usług ośrodka. Koordynator usług w OPS kontroluje kwalifikacje osób zatrudnionych
przy realizacji usług, analizuje i kontroluje karty kontroli usług znajdujące się u każdej osoby korzystającej z pomocy usługowej, analizuje protokoły z kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez wykonawcę, pracownik socjalny przeprowadza rozmowy z podopiecznym i rodziną dotyczące realizacji usług. Zgodnie z zawartymi umowami wykonawcy usług zobowiązani są do przeprowadzania kontroli jakości usług we
własnym zakresie. Na bieżąco organizowane są spotkania pracowników ośrodka nadzorujących usługi z przedstawicielami kierownictwa firmy świadczącej usługi, na których wspólnie omawiane są trudności w ich realizacji. Pragnę podkreślić, iż wszystkie
zatrudnione przez firmy zewnętrze opiekunki mają ukończone specjalistyczne kursy.
W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
reprezentowany przez p.o. Dyrektora Elżbietę Czarnecką działającą na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2010 r. Nr GP-0158/4616/2010 zlecił świadczenie usług opiekuńczych dla osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście firmie Gwarant – Tomczyk
Spółka Jawna ul. Rynek 3a, Głogów. Wykonawca usług – firma Gwarant Tomczyk
została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
Umowa pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście a firmą Gwarant zawarta w dniu 19 grudnia 2011 roku na okres od 1 stycznia 2012 do
31 grudnia 2012 precyzuje szczegółowe warunki świadczenia usług w tym określa
kwalifikacje personelu, zasady kontaktu z podopiecznymi oraz zasady bieżącej kontroli jakości, terminowości i zakresu świadczonych usług.
Pragę także zaznaczyć, że procedura udzielenia zamówienia na realizację usług
na terenie Dzielnicy Śródmieście jest aktualnie przedmiotem kontroli Biura Kontroli
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Urzędu m.st. Warszawy prowadzonej od dnia 11 września b.r. w zakresie „System
zamówień publicznych w latach 2010–2011 w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy”.
W ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją usług przez firmę Gwarant,
w związku z kierowanymi przez Panią Karolinę K. zastrzeżeniami dotyczącymi pracy
opiekunki, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście przeprowadził szczegółową kontrolę jakości świadczonych usług.
W uzgodnieniu z Panią Karoliną K. w miesiącu wrześniu br. określony został ponownie wymiar oraz zakres usług odpowiadający potrzebom zainteresowanej. W dniu
3 października br. ustalono w formie pisemnej zasady oraz oczekiwania ww. w stosunku do opiekunek. Podjęte ustalenia zostały przekazane firmie Gwarant, która
wyznaczyła nowe opiekunki w tym opiekunkę posiadającą kwalifikacje pielęgniarki.
Realizacja usług opiekuńczych podlega stałemu nadzorowi ze strony Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Śródmieście.
Z informacji przekazanej przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wynika, iż Dzielnica Śródmieście jest w trakcie prac nad projektem nowych rozwiązań
dotyczących realizacji usług opiekuńczych dla mieszkańców.
Z poważaniem
z up. PREZYDENTA
M.ST. WARSZAWY
Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy

Odpowied
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 30 października 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 11.10 br.,
znak: BPS/043-18-738-NIK/12 przekazujące oświadczenie złożone przez Pana
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz grupę Senatorów RP w sprawie wniosku
o skontrolowanie przez Najwyższą Izbę Kontroli okoliczności oraz zasad zlecania przez
Urząd Miasta st. Warszawy zadań opiekuńczych podmiotom zewnętrznym, a także skuteczności nadzoru samorządu nad ich realizacją uprzejmie informuję, że NIK
zwróciła się o wyjaśnienie wskazanych problemów do Prezydenta m.st. Warszawy.
Z uzyskanych informacji wynika, że Urząd Miasta wszczął kontrolę prowadzonej procedury udzielania zamówień publicznych na realizację usług w OPS Dzielnicy
Śródmieście w latach 2010–2011 a także, że trwają prace nad nowymi rozwiązaniami
dotyczącymi wykonywania usług opiekuńczych dla mieszkańców.
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Ponadto, zgodnie z zapewnieniem Pani Prezydent, Urząd Miasta podjął bezpośrednie działania wobec składającej skargę mieszkanki, ustalając indywidualne zasady
opieki oraz kierując do jej pomocy nowych pracowników.
Do czasu zakończenia wspomnianej kontroli i uzyskania wyników, Izba wstrzyma
się z decyzją dokonania czynności w ramach własnych kompetencji.
O ostatecznej decyzji NIK w tej kwestii zostanie Pan Marszałek powiadomiony odrębnym pismem.
Z wyrazami szacunku
Jacek Jezierski

Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 6 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do mojego pisma z 30 października 2012 r. dotyczącego rozpatrzeniua wniosku złożonego przez pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz grupę
senatorów RP w sprawie skontrolowania okoliczności oraz zasad zlecania przez Urząd
m.st. Warszawy zadań opiekuńczych podmiotom zewnętrznym, uprzejmie informuję,
że Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę doraźną w zakresie Wykonywania nadzoru przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nad realizacją usług opiekuńczych przez firmę „GWARANT”.
Informacje na temat dokonanych przez NIK ustaleń otrzyma Pan Marszałek niezwłocznie po zakończeniu procesu kontrolnego. Wtedy też Izba rozważy przeprowadzenie ewentualnej kontroli ogólnopolskiej dotyczącej zlecania przez jednostki samorządowe zadań opiekuńczych podmiotom zewnętrznym i nadzoru nad ich realizacją
– wnioskowanej przez parlamentarzystów.
Z poważaniem
w z.
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia
oraz Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio, na 16. posiedzeniu Senatu w dniu 26 lipca br., w ramach mojej
działalności senatorskiej zwracałem się do Pana Ministra w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży gruntów rolnikom przez ANR. Jednakże ze
smutkiem muszę stwierdzić, iż nadal docierają do mnie informacje od rolników dzierżawców, którzy napotykają ogromne problemy ze strony agencji
przy wykupie dzierżawionych gruntów i nieruchomości, mimo zapewnień ze
strony resortu, iż sprzedaż zasobów ANR rolnikom jest priorytetem. Rzeczywistość jest odmienna.
Otóż, tym razem sprawa dotyczy ANR Koszalin, a sporne grunty są położone na terenie Oddziału Szczecinek, dokładnie chodzi o 37 ha rolnych od
siedmiu lat dzierżawionych przez pana Piotra K. Sprawa dotyczy działek
nr 13 i 14/1, położonych w gminie Szczecinek, obręb Kusowo. Dzierżawca
postulował o wykupienie tej ziemi, jednakże jego pisma pozostały bez odpowiedzi. Następnie w wyniku ogromnych zawirowań ANR uznała, iż pan
Piotr nieprawnie dzierżawi grunty, pomimo umowy i regularnego opłacania
czynszu, tym samym musi zapłacić za bezumowne korzystanie. Obecnie ma
do zapłaty pięciokrotny czynsz dzierżawny za bezumowne korzystanie. Co
więcej, agencja zaprzestała prac związanych z wykupem, uzasadniając, że
pan Piotr nie jest dzierżawcą.
Prosimy, aby Pan Minister wnikliwie zapoznał się z tą sprawą i wskazał
sposób, w jaki ewidentna krzywda wyrządzona niesprawiedliwymi i bezprawnymi działaniami podejmowanymi wobec dzierżawcy może zostać
w sprawiedliwy sposób naprawiona, a także aby zbadał przedstawiony
problem szerzej.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Marek Martynowski
Robert Mamątow
Krzysztof Słoń
Jarosław Obremski
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Odpowiedź
Warszawa, 13 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 4 października 2012 r. w sprawie dzierżawy przez Pana Piotra K. nieruchomości położonej w obrębie K., gmina S., oznaczonej numerami działek 13 i 14/1
o pow. 37 ha, uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie ze informacjami uzyskanymi z Biura Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych w przedmiotowej sprawie, umowa dzierżawy ww. nieruchomości została
zawarta w dniu 9 kwietnia 2002 r. na okres 10 lat. Pierwszym dzierżawcą był Pan
Mirosław T., a następnie w prawa i obowiązki dzierżawcy wstąpił Pan Piotr K.
Pan Piotr K. pismem z dnia 21 września 2011 r. zwrócił się do ANR o nabycie dzierżawionych gruntów. W odpowiedzi Agencja pismem z dnia 7 października 2011 r. poinformowała go o podjętych czynnościach polegających m.in. na zgromadzeniu i analizie niezbędnej dokumentacji, dokonaniu przeglądu nieruchomości i oceny wywiązywania się dzierżawcy z umowy dzierżawy.
Natomiast pismo ANR z dnia 6 lutego 2012 r. informujące Pana K. o wygaśnięciu umowy dzierżawy wynikało z faktu, iż w dokumentacji Agencji brak było stosownego wniosku dzierżawcy niezbędnego do przedłużenia umowy. Po przeanalizowaniu
wyjaśnień Pana K., zgodnie z którymi skierował on do ANR stosowny wniosek wraz
z ww. wnioskiem o nabycie dzierżawionych gruntów, a także po otrzymaniu jego kopii Agencja ponownie przeanalizowała sprawę i podjęła decyzję o przedłużeniu okresu
trwania dzierżawy o rok, tj. do dnia 9 kwietnia 2013 r. Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy
z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa w razie nieprzedstawienia przez Agencję dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiska odnośnie do warunków dalszego dzierżawienia tej nieruchomości, w terminie miesiąca od dnia złożenia przez niego oświadczenia o zamiarze dalszego
dzierżawienia nieruchomości domniemywa się, że Agencja wyraziła zgodę na dalsze
dzierżawienie nieruchomości na dotychczasowych warunkach przez okres roku.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż jeżeli Pan Piotr K. zachował status
dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości, brak jest podstaw obciążania go zapłatą
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie art. 39b
ust. 1 ww. ustawy.
Ponadto z zapewnień Agencji wynika, iż po podpisaniu stosownego aneksu do
umowy dzierżawy Agencja podejmie działania zmierzające do przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Panu K.,
jako dzierżawcy nieruchomości, przysługiwało będzie pierwszeństwo w jej nabyciu.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia
oraz Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Po raz kolejny chciałbym się podzielić z Panem Ministrem wątpliwościami co do realizacji budowy trasy S8. W tej sprawie zwracałem się do Pana
Ministra w oświadczeniu na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 6 lipca br., poruszałem ją również w oświadczeniach w poprzedniej, siódmej kadencji Senatu RP.
Docierają do mnie informacje od mieszkańców powiatu rawskiego – ale
także i ja dostrzegam ten problem jako mieszkaniec ziemi rawskiej i poruszając się po budowanej trasie S8 – o braku przystanków na drodze S8 na terenie powiatu rawskiego. Panie Ministrze, jest to ewidentna dyskryminacja
powiatu rawskiego, gdyż na przykład na terenie powiatu tomaszowskiego
zostały wszystkie przystanki, a na terenie powiatu rawskiego został jeden
przystanek – w Babsku.
Panie Ministrze, prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika aż taka dysproporcja i jaka jest podstawa likwidacji przystanków wzdłuż trasy S8 w powiecie rawskim.
W związku z zaistnieniem tego problemu, nasuwa się zasadne pytanie, jak w ogóle projektuje się tego typu inwestycje drogowe. Prosimy zatem
o szczegółowe informacje dotyczące trybu projektowania drogi ekspresowej
S8 oraz prowadzonych konsultacji z mieszkańcami. Bo jak wynika z naszych obserwacji, odbywa się to raczej bez rozmów z mieszkańcami i bez
uwzględnienia ich potrzeb!
Zapomina się, że wzdłuż tych tras mieszkają ludzie, często prowadzący
działalność rolniczą, i że będą jeździć maszynami rolniczymi, kombajnami,
gdyż w wyniku realizacji inwestycji podzielono im nieruchomości i często są
oni zmuszeni do wielokilometrowych dojazdów na swoje działki rolne (nie
robi się logicznych, najprostszych dojazdów, tylko dalekie drogi dojazdowe).
Na przykład w miejscowości Konopnica najpierw został wykupiony grunt,
a dopiero później zaplanowano wiadukt, notabene w zupełnie innym miejscu, w wyniku czego wybudowany zakręt do wiaduktu jest pod kątem 180o,
a różnica poziomów drogi wynosi około 1,5 m, co powoduje zawieszanie się
aut i prowadzi do ich uszkodzeń, a w efekcie może generować roszczenia
użytkowników wobec państwa.
Kolejna sprawa, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Ministra, to
jest kwestia przejazdu kolejki wąskotorowej, także na terenie powiatu rawskiego. Prosimy o wyjaśnienia, czy w ogóle możliwy jest ruch pasażerski i towarowy na tej linii. Jeśli tak, to z jaką prędkością, jaki jest aktualny stan torowiska, jakie koszty dla mieszkańców generuje brak tego przejazdu i jakie
obecnie koszty dla eksploatującego kolejkę spowodowałby ten przejazd?
Z góry uprzejmie dziękujemy za szczegółowe wyjaśnienie podniesionych
kwestii.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Marek Martynowski
Robert Mamątow
Krzysztof Słoń
Jarosław Obremski
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Odpowied
Warszawa, 9 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2012 r. sygn. akt BPS/043-18-740/12 przy którym przekazano tekst oświadczenia złożonego przez senatorów:
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, Jana Marię
Jackowskiego, Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa, Krzysztofa Słonia
i Jarosława Obremskiego, dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-8 na terenie powiatu rawskiego, przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.
Należy wskazać, że szczegółowe informacje w kwestiach lokalizacji przystanków
autobusowych wzdłuż drogi ekspresowej S-8 w powiecie rawskim zostały przekazane
Panu Senatorowi G. Wojciechowskiemu pismem z dnia 21 września 2012 r. sygn. akt
TA5DK-0701-3845/12, stanowiącym odpowiedź na interwencję.
Wskazano w nim m.in. że inwestor zadania (GDDKiA) podjął kroki w celu rozwiązania powstałego problemu. Niezależnie od wcześniejszych założeń, przyjętych na
etapie projektowym, przewidziano lokalizację siedmiu przystanków przy jezdni drogi
ekspresowej. Są to przystanki zlokalizowane przy jezdniach dodatkowych lub w zatokach oddzielonych bocznym pasem dzielącym. Przystanki zostały zlokalizowane w następujących miejscowościach: Proszenie, Polichno, Studzianki, Czerniewice, Wólka
Jagielczyńska, Zubki Duże, Babsk.
W związku z powtarzającymi się w ostatnim okresie wystąpieniami Wójta Gminy
Rawa Mazowiecka, oraz wielokrotnymi petycjami lokalnej społeczności w przedmiotowej sprawie Oddział GDDKiA w Łodzi podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia ponownej analizy i rozwiązania problemu lokalizacji przystanków autobusowych.
W związku z powyższym podjęte zostały działania zmierzające do wypracowania rozwiązania stanowiącego kompromis pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców w kwestii
poprawy docelowej, lokalnej komunikacji autobusowej (dojazdów do szkół, domostw),
a technicznymi oraz finansowymi ograniczeniami.
W wyniku przeprowadzonych analiz wypracowano rozwiązanie, które pozwoli – w ramach realizowanego kontraktu, w ciągach dróg serwisowych na odcinku
Rawa Mazowiecka – Przewodowie, wyznaczenie i oznakowanie miejsc do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej w lokalizacjach wskazanych przez
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej. Uprzejmie informuję, iż dalszy harmonogram
działań w przedmiotowej sprawie, zostanie przedstawiony Urzędowi Gminy Rawa
Mazowiecka.
Odnosząc się do kwestii przejazdu kolejki wąskotorowej na terenie powiatu rawskiego należy wskazać, że w ramach restrukturyzacji PKP SA prowadzonej w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84,
poz. 948, z późn. zm.), w związku z uznaniem działalności w zakresie przewozów na
liniach kolei wąskotorowych za zbędną dla PKP SA oraz spółek tworzonych, na bazie
majątku jednostek organizacyjnych PKP SA, Zarząd Spółki podjął w 2001 r. decyzję
o likwidacji Dyrekcji Kolei Dojazdowych i zagospodarowaniu mienia kolei wąskotorowych. Zgodnie z założeniami, w przypadku zainteresowania jednostek samorządu
terytorialnego kontynuacją przewozów na liniach wąskotorowych, mienie wchodzące
w ich skład zostanie tym jednostkom przekazane nieodpłatnie w trybie art. 39 ust. 3
ww. ustawy, przy czym do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na
których znajdowała się wąskotorowa infrastruktura kolejowa, mienie nieruchome oddawane było samorządom do nieodpłatnego korzystania, zaś mienie ruchome, w tym
tabor wąskotorowy, na własność.
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Decyzja o przekazaniu na rzecz powiatu rawskiego mienia stanowiącego wąskotorową Rogowską Kolej Dojazdową została podjęta przez Zarząd PKP SA Uchwałą
Nr 866 z 13 sierpnia 2002 r. Decyzją Ministra Infrastruktury Nr TK-2-P-420/524/02
z 24 września 2002 r. wyrażona została zgoda na oddanie do nieodpłatnego korzystania powiatowi rawskiemu nieruchomości oraz oddaniu na własność mienia ruchomego. 17 października 2002 r. podpisane zostały pomiędzy PKP SA a Powiatem Rawskim
odpowiednie umowy w tej sprawie.
Rogowska Kolej Dojazdowa została oddana do użytku w 1914 r. i jest jedną z najwcześniej wybudowanych linii wąskotorowych na terenie Polski. Decyzją z dnia
31 grudnia 1996 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi kolejka została
wpisana do rejestru zabytków Województwa Łódzkiego (trasa wraz z towarzyszącymi
obiektami i taborem, urządzeniami technicznymi i inżynieryjnymi oraz zielenią).
Linia prowadzi ze stacji Rogów na wschód przez Rawę Mazowiecką do Białej
Rawskiej. W chwili obecnej Rogowska Kolej Dojazdowa pełni wyłącznie funkcję turystyczno-krajoznawczą, a działalność przewozowa prowadzona jest tylko w sezonie
letnim.
Działalność związana z eksploatacją, prowadzeniem przewozów, z zachowaniem zabytkowego charakteru linii wykonywana jest przez Fundację Polskich Kolei
Wąskotorowych z siedzibą w Warszawie, na mocy zawartej z powiatem rawskim
23 kwietnia 2010 r. umowy dzierżawy dotyczącej całej linii kolejowej wąskotorowej
Rogowskiej Kolei Dojazdowej Rogów Osobowy Wąskotorowy – Biała Rawska (poprzednia umowa wygasła 22 kwietnia 2010 r.).
Część użyczonych przez PKP SA nieruchomości ma już uregulowany stan prawny,
część jednak wymaga jeszcze przygotowania do obrotu, tj. regulacji stanów prawnych, stosownych podziałów geodezyjnych, wydzielenia m.in. budynków mieszkalnych i uzgodnienia obrotu ze Spółkami Grupy PKP, w tym w ramach Zespołu ds.
dokonania oceny alokacji majątku trwałego PKP SA pod kątem jego przydatności dla
poszczególnych spółek Grupy PKP.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z władzami powiatu rawskiego, nieruchomości stanowiące Rogowską Kolej Dojazdową zostaną przekazane powiatowi w trzech
etapach:
I etap – przekazanie na rzecz powiatu rawskiego prawa użytkowania wieczystego
27 działek o łącznej powierzchni 26,9643 ha położonych na terenach
powiatu brzezińskiego, skierniewickiego i rawskiego (decyzję wyrażającą zgodę na przedmiotowe rozporządzenie składnikami mienia PKP SA
wydał minister właściwy do spraw transportu w dniu 28 lutego 2012 r.
Nr TK-2kk-4731-23/12);
II etap – wdrożony zostanie po sporządzeniu ostatecznych wykazów, w szczególności naniesień, oraz sporządzeniu przez powiat rawski operatów szacunkowych;
III etap – wdrożony zostanie po przygotowaniu do obrotu pozostałych nieruchomości, obejmujących działki, na którym znajdują się odcinki szlaku, które nie zostały przekazane w I i II etapie, przy czym przekazane zostaną
wówczas również, jako nakłady PKP SA na obcym gruncie odcinki drogi
kolejowej leżące na gruntach osób trzecich.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Romana Zaborowskiego,
Kazimierza Kleiny oraz Andrzeja Grzyba
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W 2010 r. Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rzeczpospolita Polska jest również
zobowiązana do przestrzegania Europejskiej karty języków regionalnych
lub mniejszościowych. Oba te akty prawa określają międzynarodowe standardy odnoszące się również do zachowania i rozwoju języka i kultury
kaszubskiej.
W ostatnim okresie podmioty z terenu Kaszub informowały o trudnościach w uzyskaniu dostępu do zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki
Polskiej Akademii Nauk, w których znajdują się tysiące niezdigitalizowanych
taśm z nagrań terenowych prowadzonych w latach pięćdziesiątych XX w.
w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego na Kaszubach.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje.
Jakie są możliwości i zasady korzystania przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe działające na polu kultury kaszubskiej ze zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w których znajdują
się tysiące niezdigitalizowanych taśm z nagrań terenowych prowadzonych
w latach pięćdziesiątych XX w. w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego na Kaszubach?
Czy instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą zdigitalizować
taśmy z nagrań terenowych prowadzonych w latach pięćdziesiątych XX w.
w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego na Kaszubach znajdujące się
w zasobach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i następnie nieodpłatnie je udostępnić ogółowi odbiorców na przykład w internecie?
Dostęp do niezdigitalizowanych zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ma dla społeczności kaszubskiej, a także dla innych społeczności regionalnych duże znaczenie, gdyż po ich udostępnieniu
szerokiemu kręgowi odbiorców mogą one stanowić źródło inspiracji do kolejnych działań na rzecz zachowania i rozwoju języka kaszubskiego oraz
kultury kaszubskiej.
Roman Zaborowski
Kazimierz Kleina
Andrzej Grzyb
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Odpowiedź
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Warszawa, 14 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszalka z dnia 11 października 2012 r. znak:
BPS/043-18-741/12, dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatorów Romana
Zaborowskiego, Kazimierza Kleinę i Andrzeja Grzyba w sprawie uzyskania dostępu do
zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk zawierających nagrania folkloru muzycznego Kaszub, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień
przygotowanych we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk jest jednostką naukową powołaną w celu
prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk o sztuce, a także dokumentacji sztuki
i kultury artystycznej, w szczególności polskiej muzyki, teatru, filmu i sztuk plastycznych. Wszelkie materiały gromadzone w instytucie podlegają badaniom prowadzonym
przez jego pracowników, a następnie są przez nich opracowywane naukowo. Instytut
uczestniczy w programach unijnych w tym zakresie realizowanych we współpracy
z wiodącymi ośrodkami europejskimi. W wyniku tej współpracy dysponuje obecnie
najlepszą w kraju wiedzą ekspercką z zakresu digitalizacji nagrań.
Materiały dotyczące folkloru muzycznego Kaszub zostały przez instytut opublikowane w wielotomowym wydawnictwie „Polska pieśń i muzyka ludowa. Kaszuby” pod
redakcją prof. Ludwika Bielawskiego, które zostało doskonale przyjęte w środowiskach związanych z ochroną dziedzictwa regionu.
Z uwagi na to, iż oryginalne fonogramy terenowe wymagają szczególnych warunków przechowywania i opracowywania (w tym spełniania określonych parametrów
temperatury, wilgotności i zabezpieczeń przeciwpożarowych), ich wydawanie podmiotom zewnętrznym mogłoby się wiązać z ryzykiem utraty lub uszkodzenia tych bardzo
cennych zbiorów. Z tych względów, w trosce o dziedzictwo narodowe nie jest możliwe
udostępnianie oryginalnych nagrań będących w posiadaniu instytutu.
Biorąc jednak pod uwagę znaczenie kulturowe przedmiotowych zbiorów fonograficznych dla społeczności kaszubskiej, jak również dla innych społeczności regionalnych, instytut dokłada starań, aby jak największe partie zgromadzonych, zabezpieczonych, opracowanych naukowo i zdigitalizowanych materiałów fonograficznych udostępniać szerokiemu odbiorcy przez internet, w celu rozwoju i upowszechniania kultury kaszubskiej. W wyniku realizacji projektu CADIS – Budowa Centrum Archiwizacji
i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych (finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) został stworzony dostęp online do nagrań za
pośrednictwem strony internetowej instytutu. Fonogramy są też udostępniane w ramach portalu Europeana – największego europejskiego portalu kultury. Ponadto instytut rozpoczął budowę Czytelni Multimedialnej.
Działania na rzecz digitalizacji dziedzictwa kulturowego od 2007 r. są finansowane
w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polska Akademia
Nauk nie jest, co prawda, podmiotem uprawnionym, w świetle obowiązujących przepisów, do otrzymania środków pozostających w gestii ministra właściwego do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego, ale środki te mogą być przekazywane podmiotom
z nią współpracującym w zakresie digitalizacji zbiorów. Przykład tego typu współpracy miał miejsce w 2008 r. W ramach Programu Dziedzictwo kulturowe priorytetu „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego” został dofinansowany projekt stowarzyszenia „Liber pro Arte”, realizowany przy współpracy Zbiorów
Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, pod nazwą „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji
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Zbierania Folkloru Muzycznego (1950–1954)”. W 2013 r. podmioty chcące współpracować z Polską Akademią Nauk w zakresie digitalizacji będą mogły otrzymać środki
na ten cel w ramach Programu Ministra Dziedzictwo kulturowe priorytet „Ochrona
i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć
zwiększających dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także
jego ochronę w formie cyfrowej. Dodatkowo środki na digitalizację są przekazywane
w ramach Programu Wieloletniego „Kultura+” na lata 2011–2015, którego jednym
z celów jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury przez zakup sprzętu do digitalizacji
i cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.
Obecnie instytut realizuje projekt badawczy finansowany przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
„Opracowanie naukowe i udostępnianie do badań etnomuzykologicznych najstarszych
źródeł fonograficznych ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN”, którego zakończenie jest planowane na połowę 2014 r. Oczekuje się, że w wyniku realizacji tego
projektu nastąpi jeszcze szersze udostępnienie posiadanych przez instytut zbiorów.
Należy również zaznaczyć, że w odniesieniu do nagrań, które nie są jeszcze dostępne online, zainteresowani użytkownicy mogą skorzystać ze zbiorów w siedzibie
instytutu, w konsultacji z jego pracownikami.
Z poważaniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Maria E. Orłowska
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości uhonorowania
pana majora Antoniego Tomiczka poprzez awansowanie go do stopnia generalskiego.
Pan Minister, nadzorujący siły zbrojne, mógłby sprawić, że zostałyby
docenione wybitne zasługi dziewięćdziesięciosiedmioletniego Antoniego Tomiczka, pilota 301. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej” im. Obrońców
Warszawy, uczestniczącego w lotach niosących pomoc walczącej Warszawie.
Pilot Antoni Tomiczek należał do elitarnej 122. Eskadry Myśliwskiej.
W 1939 r. brał udział w walkach obronnych naszego kraju. Został wzięty do
niewoli przez wojska sowieckie. Na terenie Związku Radzieckiego przebywał
w obozach pracy. Po uwolnieniu w 1941 r. został, wraz z innymi lotnikami, przetransportowany do Wielkiej Brytanii. Następnie został skierowany
do bazy w Brindisi. Wykonywał loty bojowe w 1586. Eskadrze do Zadań
Specjalnych. Uczestniczył w operacjach realizowanych w południowych Włoszech, Jugosławii, Grecji, Czechosłowacji. Niósł pomoc dla Powstania Warszawskiego.
Pan major Antoni Tomiczek otrzymał wiele wysokich odznaczeń brytyjskich i włoskich. Godnym uhonorowaniem jego oddania się służbie Ojczyźnie
byłoby awansowanie go do stopnia generalskiego.
Z poważaniem
Adam Zdziebło


Odpowied
Warszawa, 2012.11.06
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Adama Zdziebłę podczas 18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października br. dotyczące uhonorowania pana majora Antoniego Tomiczka poprzez awansowanie go do
stopnia generalskiego (BPS/043-18-742/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Problematyka mianowania osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej została unormowana ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461), rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz
stopnia wojskowego Marszałka Polski (Dz. U. Nr 202, poz. 1554) oraz rozporządzeniem
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na
stopnie wojskowe (Dz. U. Nr 87, poz. 561 ze zm.).
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Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych należy stwierdzić, że Pan Antoni Tomiczek posiada uprawnienia
kombatanckie nadane z tytułu udziału w Wojnie Obronnej 1939 r., pobytu w obozach jenieckich na terenie ZSRR od września 1939 r. do sierpnia 1941 r. oraz służby
w Polskich Siłach Zbrojnych od sierpnia 1941 r. do maja 1945 r. Łącznie 5 lat i 9 miesięcy. Jako podoficer w Polskich Siłach Powietrznych w okresie II wojny światowej
pełnił następujące funkcje: w Wojnie Obronnej 1939 r. – pilota-instruktora w Szkole
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie, w latach 1942–1944 – pilota bombowego w eskadrach RAF, od kwietnia 1944 r. – pilota 301 Dywizjonu Bombowego
im. Ziemi Pomorskiej. W czasie Powstania Warszawskiego brał udział w lotach z zaopatrzeniem nad walczącą Warszawą. Służbę w Polskich Siłach Powietrznych zakończył w stopniu starszego sierżanta pilota. Za zasługi wojenne był odznaczony między
innymi Krzyżem Walecznych i Medalem Lotniczym. W uznaniu zasług z tytułu udziału
w walkach o niepodległość państwa polskiego, w ostatniej dekadzie był czterokrotnie mianowany na stopnie oficerskie: przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na
pierwszy stopień oficerski podporucznika w 2000 r., przez Ministra Obrony Narodowej
na stopnie: porucznika w 2006 r., kapitana w 2007 r. i majora w 2009 r.
Wyrażając wielkie uznanie za zasługi Pana mjr. pil. Antoniego Tomiczka w walce
o niepodległość Ojczyzny, pragnę wskazać, że czterokrotne mianowania na kolejne wyższe stopnie wojskowe za te same dokonania, świadczą o uhonorowaniu Jego zasług.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan
Marszałek za wystarczające.
Z poważaniem
z up. Beata Oczkowicz
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Adama Zdziebły
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Odpowiadając na liczne sygnały płynące między innymi z Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Hemofilię w sprawie dostaw koncentratów
czynników krzepnięcia i próśb o monitorowanie sytuacji przez Ministerstwo
Zdrowia, proszę o informację, czy mamy do czynienia z niedoborem tego leku.
Przykładem może być aktualna sytuacja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Obecnie w magazynach centrum jest
143 tysiące jednostek czynnika VIII, a powinno ich być 1 milion 300 tysięcy.
W województwie śląskim żyje druga w kraju pod względem liczebności
populacja chorych z zaburzeniami krzepnięcia. Obawiam się, że tak mała
ilość czynnika VIII uniemożliwi normalne leczenie chorych, a wręcz może
przyczynić się do zagrożenia życia w przypadku wystąpienia poważnego
krwotoku i konieczności podawania dużych ilości leków.
Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o informację na temat przyczyn wyżej opisanego zjawiska i o podjęcie działań w celu zabezpieczenia
dostępności odpowiedniej ilości leków koniecznych do funkcjonowania i poczucia bezpieczeństwa chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne.
Łączę wyrazy szacunku
Adam Zdziebło


Odpowied
Warszawa, 2012.11.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Adama Zdziebły, przekazane przez
Wicemarszałek Senatu, Panią Marię Pańczyk-Pozdziej przy piśmie BPS-043-18-743/12
z dnia 11 października 2012 roku, w sprawie koncentratów czynników krzepnięcia kupowanych w ramach programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program
Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012–2018”,
uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Przedmiotowy program zdrowotny jest finansowany w całości ze środków budżetu
państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.
Pragnę nadmienić, że stany magazynowe i zużycie koncentratów czynników krzepnięcia są na bieżąco monitorowane, i dokonywane są również analizy w zakresie ilości
niezbędnych do zabezpieczenia ciągłości leczenia chorych na hemofilię i pokrewne
skazy krwotoczne w całej Polsce.
W odpowiedzi na zawarte w oświadczeniu pytanie Pana Senatora Adama Zdziebły,
dotyczące sytuacji niedoboru koncentratów czynników krzepnięcia, uprzejmie informuję, iż leki te są sukcesywnie kupowane i przekazywane do Regionalnych Centrów
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W dniach 18–19 października 2012 roku jednostki
te przyjęły łącznie na stan 15 000 000 j. m. koncentratu czynnika krzepnięcia VIII,
z czego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach otrzy-
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mało 2 372 000 j. m. Na listopad i grudzień bieżącego roku zaplanowane są kolejne
dostawy koncentratów czynników krzepnięcia, gwarantujące zabezpieczenie ciągłości
leczenia pacjentów ze skazami krwotocznymi.
Pragnę zaznaczyć, że działania Ministra Zdrowia w ostatnich latach przyczyniają
się do znacznej poprawy leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne,
co najlepiej obrazuje systematyczny wzrost wskaźnika zużycia czynnika VIII w przeliczeniu na 1 mieszkańca rocznie. W Polsce wskaźnik zużycia czynnika VIII na 1 mieszkańca wyniósł odpowiednio: w 2007 roku 2,1 j. m.. w 2008 roku 2.6 j. m., w 2009
roku 3,7 j. m., w 2010 roku 4,5 j. m. a w 2011 roku 4,7 j. m. Warto również podkreślić, iż zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) minimalny poziom
tego wskaźnika wynosi 2 j. m. czynnika VIII w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Przedstawiając powyższe, pragnę zapewnić, że Minister Zdrowia podejmuje wszelkie możliwe działania, których celem jest poprawa standardów leczenia chorych na
hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki

