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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
„Program budowy dróg krajowych na lata 2008–2015” składa się
z trzech załączników klasyfikujących inwestycje drogowe ze względu na
planowany termin ich wykonania. Odcinki dróg ekspresowych wchodzące
w skład układu komunikacyjnego Warszawy i stanowiące wyjazdy z Warszawy: węzeł Drewnica – węzeł Zakręt (S17) oraz Płońsk – Warszawa (S7)
znajdują się w załączniku nr 2 do programu, który stanowi zbiór zadań
o najniższym priorytecie wykonalności, przeznaczonych do budowy dopiero
po 2013 r. Wskazane zadania są kluczowe dla uporządkowania systemu
komunikacyjnego stolicy oraz ruchu tranzytowego wokół Warszawy, a także
mają istotne znacznie z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju
Mazowsza i Warszawy.
Budowa połączenia drogi S17 od węzła Zakręt z węzłem Drewnica ma
stanowić wschodnią obwodnicę Warszawy, o którą zabiegają samorządy
miasta stołecznego Warszawy oraz okolicznych gmin, powiatów, a także województwa mazowieckiego. Pojazdy wjeżdżające do stolicy ze wschodu (Terespol, Siedlce) oraz południowego wschodu (Lublin) otrzymałyby możliwość
kierowania się bezpośrednio na Białystok i dalej na Gdańsk dzięki budowie
odcinka drogi S17 od węzła Zakręt do węzła Drewnica i dalej dzięki budowie
odcinka drogi S8 od węzła Drewnica do węzła Marki wraz z budową obwodnicy Marek i połączeniu z realizowanym właśnie odcinkiem drogi S8 od
węzła Marki do węzła Modlińska.
Realizacja odcinka drogi S7 pomiędzy Płońskiem a Warszawą usprawni
wyjazd ze stolicy na Gdańsk oraz dojazd do Warszawy mieszkańcom północnych powiatów Mazowsza. Trasa ta ma jeden z najwyższych wskaźników natężenia ruchu – wynik pomiarów przeprowadzonych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2010 r. wskazuje na ponad pięćdziesiąt pięć tysięcy pojazdów na dobę poruszających się pomiędzy Warszawą
a Łomiankami. Wspomniany odcinek drogi S7 usprawni również połączenie
stolicy z nowo otwartym portem lotniczym w Modlinie.
W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Czy omówione tu zadania zostaną przeniesione z załącznika nr 2 do
załącznika nr 1a bądź załącznika nr 1 „Programu budowy dróg krajowych
na lata 2008–2015”, co pozwoliłoby na rozpoczęcie tych inwestycji przed
końcem 2013 r.? A może znajdą się na priorytetowym miejscu w nowym
„Programie budowy dróg krajowych”, którego powstanie zapowiedział Pan
podczas konferencji prasowej 14 października bieżącego roku?
Na jakim etapie znajduje się przygotowanie i realizacja wymienionych
tu inwestycji?
Na jakim etapie znajduje się uzyskiwanie decyzji środowiskowych w odniesieniu do wymienionych inwestycji?
Łączę wyrazy szacunku
Anna Aksamit
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Odpowiedź
Warszawa, 27 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani senator Anny Aksamit, przekazane przy piśmie
z dnia 16 listopada 2012 r. (sygnatura BPS/043-20-782/12), dotyczące inwestycji
w rejonie aglomeracji Warszawskiej, 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 zadań inwestycyjnych ujętych w Programie kwotę
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. Program zawiera tabele finansowe pokazujące planowany rozkład wydatków w latach 2011–2013. Przyznany przez Radę Ministrów limit finansowy
pozwoli na realizację wszystkich zadań ujętych w Załączniku nr 1 do Programu, czyli
wszystkich zadań rozpoczynających się do 2013 roku. Należy również wspomnieć, iż
zgodnie z zapisami Programu, na koniec 2013 roku planowane jest wybudowanie lub
przebudowa nowoczesnych dróg o łącznej długości około 2040 km.
W odniesieniu do poruszonej przez Panią senator kwestii stanu realizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Marek należy zaznaczyć, iż Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę nr 186/2012 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Powyższa zmiana umożliwiła przeniesienie dwóch zadań:
1) zadania pn. Budowa drogi S8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł
Marki) do węzła Drewnica wraz z węzłem oraz
2) zadania pn. Budowa drogi S8 Radzymin–Marki stanowiącą obwodnicę Marek,
z Załącznika nr 2 do Załącznika nr la do Programu.
Ponadto zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października
br. przetarg na realizację zadań w systemie „projektuj i buduj” zostanie ogłoszony
w 2013 roku.
Nawiązując do sprawy braku realizacji inwestycji pn. Budowa drogi S17 węzeł Drewnica – węzeł Zakręt oraz inwestycji pn. Budowa drogi S7 Płońsk (S10) – Warszawa (S8)
należy zaznaczyć, iż w chwili uchwalania Programu zadania znalazły się w Załączniku nr
2 z uwagi na braki w dokumentacji jak również możliwości finansowe państwa.
Dla zadania polegającego na budowie drogi S17 węzeł Drewnica – węzeł Zakręt
w związku z faktem, iż 17 listopada 2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
uchyliła decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2007 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia w chwili obecnej prowadzone są prace projektowe polegające na Opracowaniu dokumentacji projektowej dla
budowy drogi ekspresowej S-17 na odcinku węzeł Drewnica (z węzłem) na drodze S-8
– węzeł Zakręt (bez węzła) na drodze nr 2 – Wschodnia Obwodnica Warszawy. Dotychczasowe prace projektowe dotyczyły jedynie etapu wstępnego – w zakresie przygotowania materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji drogowej określającej m.in. warunki realizacji tj. przebieg
tras komunikacyjnych i warunki ich prowadzenia, sposób powiązania z drogami poprzecznymi, jak i warunki obsługi terenów oraz obiektów bezpośrednio sąsiadujących
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z drogą krajową. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, uzyskanie nowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych powinno nastąpić na przełomie czerwca i lipca 2014 roku.
Natomiast dla zadania polegającego na budowie drogi S7 Płońsk (S10) – Warszawa
(S8) należy zaznaczyć, iż dnia 15 czerwca 2011 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła w całości decyzję środowiskową z dnia 6 lipca 2010 r. dla pododcinka
drogi S7 Płońsk – Czosnów. W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe mające
na celu uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy uzyskanie decyzji planowane jest na IV kwartał 2014 r.
Niemniej jednak należy wskazać, iż Prezes Rady Ministrów w swoim wystąpieniu
w Sejmie RP w dniu 12 października 2012 r. potwierdził, że obecnie i w najbliższym
czasie czynione będą starania w celu mobilizacji sił i środków finansowych na kontynuację realizacji zadań ujętych w Programie.
Jednocześnie informuję, że resort przygotowuje się do drugiej aktualizacji 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.
O ostatecznej wysokości środków dostępnych na inwestycje drogowe przesądzi kwota
środków UE dostępnych dla Polski w WRF UE na lata 2014–20 oraz kondycja finansów publicznych, w zakresie środków krajowych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W pierwotnym planie finansowym na 2012 r. Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ ujęto kwotę 8 493 462 tysięcy zł, jednak dzięki uruchomieniu funduszu zapasowego udało się zwiększyć tę kwotę w ramach planu
finansowego do kwoty 9 031 168 tysięcy zł. Tymczasem w planie finansowym NFZ na 2013 r. dla Mazowsza przeznaczono kwotę niższą o 242 miliony zł w stosunku do roku bieżącego, mimo iż składki na ubezpieczenie
zdrowotne wpłacane przez pacjentów z Mazowsza są z roku na rok wyższe
(9,7 miliardów zł w 2011 r.).
Obecnie obowiązujące przepisy zrównują wszystkie regiony pod względem kosztów świadczenia usług. Przy opracowywaniu planu budżetu NFZ
nie bierze się pod uwagę faktu, że województwo mazowieckie, będące największym regionem w kraju, ponosi największe koszty związane z udzielaniem świadczeń medycznych. To właśnie na terenie naszego województwa
znajduje się duża liczba placówek o najwyższym poziomie referencyjnym,
wykonujących wysokospecjalistyczne, a co za tym idzie, kosztowne procedury. Do tego wszystkiego dochodzą wyższe niż w innych regionach koszty
utrzymania, zwłaszcza ośrodków znajdujących się na terenie Warszawy.
Również do ośrodków na Mazowszu trafiają pacjenci z całego kraju, którzy w tutejszych placówkach, często najlepszych w Polsce, szukają pomocy.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o uruchomienie
funduszu zapasowego, tak jak to miało miejsce w planie finansowym na rok
2012, w celu pokrycia niedoboru kwoty na świadczenia zdrowotne dla mazowieckich podmiotów leczniczych.
W przypadku niepodjęcia odpowiednio wcześniej właściwych działań
w 2013 r. będziemy mieli do czynienia z drastycznym niedoborem środków
dla mazowieckiej służby zdrowia, co może spowodować obniżenie jakości
świadczeń oraz dłuższy czas oczekiwania pacjentów na zabiegi.
Coroczny niedobór środków dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika z aktualnie obowiązującego algorytmu podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którego
wzór został określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków
pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Algorytm ten nie
uwzględnia różnic wynikających z wysokości płaconych składek zdrowotnych przez mieszkańców poszczególnych województw oraz kosztów udzielania świadczeń medycznych w poszczególnych województwach.
W związku z tym uprzejmie proszę o przeanalizowanie możliwości modyfikacji algorytmu pod kątem uwzględnienia tych dwóch kwestii.
Łączę wyrazy szacunku
Anna Aksamit
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Odpowiedź
Warszawa, 2012.12.11
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pani Anny Aksamit, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r.,
w sprawie „uruchomienia funduszu zapasowego, w celu pokrycia niedoboru kwoty na
świadczenia zdrowotne dla mazowieckich podmiotów leczniczych”, przesłanym przy
piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 16 listopada 2012 r. (znak:
BPS/043-20-783/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
W odniesieniu do kwestii dotyczącej uruchomienia funduszu zapasowego, uprzejmie
informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem nr 64/2012/DEF
z dnia 17 października 2012 r. dokonała zmiany planu finansowego, zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
poprzez zwiększenie planowanych na 2013 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Funduszu o kwotę 256.134 tys. zł, ze środków
pochodzących z funduszu zapasowego NFZ. Pozwoli to zabezpieczyć dostępność do
świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa mazowieckiego na poziomie
roku 2012.
Z uzasadnienia do ww. zarządzenia wynika, że ww. wartość środków pochodzących
z funduszu zapasowego dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ uwzględnia
kwoty wynikające z:
∙ bilansu nierozliczonych pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych za 2009 r. udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych,
w wysokości 114.974 tys. zł,
∙ wyrównania planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej na
2013 r. w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ do obecnego poziomu na
2012 r., w wysokości 127.943 tys. zł,
∙ algorytmu podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ, ustalonego na potrzeby planu finansowego NFZ na
2013 r., w wysokości 13.217 tys. zł.
Podział dodatkowych środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy
poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej został dokonany przez dyrektora
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej zasad podziału środków finansowych pomiędzy
poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ, uprzejmie informuję, że w związku z tym, iż
zasady podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ wprowadzone na jesieni 2007 r. i obowiązujące do końca 2009 r. były kwestionowane przez wiele podmiotów
jako powodujące dysproporcje w możliwościach finansowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ, Sejm RP poprzedniej kadencji przyjął ustawę z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1374), zawierającą rozwiązania dotyczące
zmiany zasad podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany te zaczęły obowiązywać, zaczynając od planu finansowego NFZ
na 2010 r. i miały na celu, aby podział środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ
oparty był przede wszystkim na kryteriach związanych z liczbą ubezpieczonych zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu oraz ryzykach
zdrowotnych przypisanych poszczególnym grupom ubezpieczonych w odniesieniu do
wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej. Zrezygnowano tym samym z dodatkowej
korekty podziału środków wskaźnikiem wynikającym ze zróżnicowania kosztu jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach.
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Obecnie obowiązujące zasady podziału środków pomiędzy OW NFZ są uregulowane w art. 118 ust. 3–4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 119 ww. ustawy.
Zgodnie z ww. art. 118 ust. 3 planowane środki na pokrycie kosztów finansowania
przez poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych dzieli się pomiędzy te oddziały wojewódzkie
Funduszu uwzględniając:
– liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
– wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
– ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.
Istotny wpływ na ww. podział środków ma również ww. art. 118 ust. 4, zgodnie
z którym planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych
w pierwotnym planie finansowym NFZ. Przepis ten ma na celu stabilizację finansowania świadczeń w poszczególnych województwach, w związku z czym środki finansowe
w żadnym oddziale wojewódzkim NFZ z roku na rok (porównując pierwotne plany
finansowe) nie mogą spadać, co zapewnia w konsekwencji stabilność w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.
Ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495), jak wynika z nazwy,
reguluje szczegółowe zasady podziału środków.
Jak wynika z powyższego przy podziale środków uwzględnia się kilka czynników,
przy czym liczba ubezpieczonych jest jednym z tych czynników, ale nie jedynym.
Istotny wpływ na podział środków mają również kryteria wiekowe i płciowe jak
również konsumpcja świadczeń, w szczególności świadczeń kosztochłonnych.
Każda z wydzielonych na potrzeby podziału środków grupa wiekowo-płciowa ma
przypisany wskaźnik korygujący, który wynika z realnych kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym zaliczonym do tej grupy. Wskaźnik ten pokazuje, o ile średnie koszty świadczeń przypadające na 1 ubezpieczonego z tej grupy różnią
się od średnich kosztów świadczeń przypadających na 1 ubezpieczonego w grupie
odniesienia (do grupy odniesienia zalicza się wszystkich ubezpieczonych w NFZ).
Reasumując powyższe, łączny wpływ wszystkich czynników branych pod uwagę
przy podziale środków pomiędzy OW NFZ, w tym czynników demograficznych i kosztowych, determinuje wysokość udziału poszczególnych OW NFZ w ogólnej puli środków Funduszu przeznaczanych na świadczenia opieki zdrowotnej.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej ewentualnych działań legislacyjnych w celu
opracowania nowych zasad podziału środków finansowych pochodzących ze składki
zdrowotnej na poszczególne województwa, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje obecnie zmian w tym zakresie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
14 czerwca 2012 r. skierowałem do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oświadczenie w sprawie wypracowania nowych lub doprecyzowania
istniejących zasad korzystania z godła państwowego w kontekście wykorzystywania go w witrynach internetowych uprawnionych podmiotów. Do złożenia wymienionego oświadczenia skłonił mnie brak symboli państwowych na
stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oczywiście zdaję sobie sprawę
z tego, że w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o pieczęciach państwowych wymienione są podmioty uprawnione do
używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz miejsca, gdzie przykładowo można je umieszczać, z czego jasno wynika, że umieszczenie godła na
stronie internetowej wynika tylko i wyłącznie z dobrej woli poszczególnych
ministrów. Skoro jednak niedawno zabiegaliśmy o obowiązek umieszczenia
godła na koszulkach reprezentacji, to słuszne wydaje się rozważenie także regulacji (ustawowej lub pozaustawowej) dotyczącej umieszczania godła
w nowoczesnych środkach komunikacji, zwłaszcza w przypadku organów
administracji państwowej i rządowej.
Z radością zauważyłem, że, być może na skutek mojej interwencji, symbole państwowe pojawiły się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadal jednak
brakuje ich w witrynach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W odpowiedzi na moje oświadczenie, skierowanej do mnie przez panią
podsekretarz stanu Magdalenę Młochowską, padły słowa: „Ujednolicenie
wyglądu stron internetowych ministerstw mogłoby się ewentualnie odbyć
w ramach współdziałania członków Rady Ministrów”. Zwracam się zatem do
Pana Premiera z uprzejmą prośbą o zachęcenie członków Rady Ministrów reprezentujących wskazane resorty do współdziałania w tym zakresie. Chciałbym również dowiedzieć się, czy nie widzi Pan Premier potrzeby podjęcia
innych działań zmierzających do wypracowania nowych lub dostosowania
istniejących regulacji do współczesnych czasów w sposób, który w rezultacie doprowadzi do ujednolicenia zasad korzystania z godła RP na stronach
internetowych, zwłaszcza rządowych.
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 20 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi
na oświadczenie Senatora RP Pana Tadeusza Arłukowicza w sprawie wypracowania
nowych lub doprecyzowania istniejących zasad korzystania z godła państwowego
w kontekście wykorzystywania go w witrynach internetowych uprawnionych podmiotów (sygn. BPS/043-20-784/12), ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych
informacji.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym
możliwym terminie.
Z poważaniem
Magdalena Młochowska

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 19 marca 2013 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, pismem z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn.
DSPA-4813-803-(1)/12), oświadczenie złożone przez Senatora RP Tadeusza Arłukowicza podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r. w sprawie wypracowania nowych lub doprecyzowania istniejących zasad korzystania z godła państwowego w kontekście wykorzystywania go w witrynach internetowych uprawnionych
podmiotów (sygn. BPS/043-20-784/12), uprzejmie informuję, co następuje.
Przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji działa Komisja Heraldyczna, do której zadań należy – stosownie do art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) – opiniowanie i przygotowywanie projektów wzorcowych aktów prawnych związanych z ustanawianiem insygniów władzy
państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią oraz udzielanie konsultacji władzom i organom administracji
publicznej w dziedzinie właściwego używania insygniów władzy państwowej, herbów,
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flag, emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią.
Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Komisji Heraldycznej, ks. dr Paweł Dudziński przekazał stanowisko Komisji Heraldycznej w sprawie obecności Orła Białego
na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku,
przyjęte uchwałą nr 8/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. Komisja Heraldyczna zajęła stanowisko, że herb Rzeczypospolitej Polskiej – Jej i wszystkich Polaków naczelny i najważniejszy symbol – winien widnieć na stronach internetowych ministerstw
i innych instytucji państwowych, tak jak widnieć winien na tablicach urzędowych
umieszczonych na budynkach siedzib tych podmiotów; w pomieszczeniach urzędowych, salach obrad, salach wykładowych i lekcyjnych.
Komisja Heraldyczna zwróciła się z prośbą do organów władzy państwowej i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, władzy sądowniczej, Wojska Polskiego
i innych służb mundurowych, szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych oraz państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, które z przysługującego im przywileju posługiwania się Orłem Białym jeszcze nie skorzystały, by
uczyniły to bez zbędnej zwłoki.
Wspomniana uchwała została przekazana Ministrom – członkom Rady Ministrów
do stosownego wykorzystania.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
W związku z opracowaniem na początku 2010 r. założeń do realizacji
zadania „Aktywizacja społeczności lokalnych i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży «Świetliki»” przez resort Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, chciałbym uzyskać informację, na jakim etapie jest w tej chwili
i kiedy ruszy wymieniony program.
Cele, jakie wyznaczono w trakcie konstruowania koncepcji, są jak najbardziej słuszne i warte realizacji. Jednakże czas oczekiwania na rzeczywistą aktywność resortu w tym zakresie niepokojąco się wydłuża. Tymczasem
wdrożenie programu pozwoliłoby na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości oraz na wyrównywanie
szans edukacyjnych, co w rezultacie przełożyłoby się na wzrost bezpieczeństwa, wsparcie rodziny, pobudzanie inicjatyw obywatelskich oraz rozpowszechnienie usług doradczych w tym zakresie. Program mógłby również
korzystnie wpłynąć na pielęgnowanie regionalnego dziedzictwa kulturalnego oraz podejmowanie inicjatyw artystycznych przez społeczność lokalną.
Zgodnie z założeniami wszystkie działania służące osiągnięciu tych
celów mają być realizowane w nowych obiektach lub w odpowiednio zaadaptowanych budynkach zlikwidowanych szkół lub świetlic na terenie poszczególnych gmin. Wybór miejsca ma być dokonywany przez samorządy
województw na podstawie analizy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Koszty budowy mają się rozkładać zgodnie z zasadą
80/10/10, czyli w proporcjach: budżet państwa – 80%, samorząd województwa i gmina – po 10%. Przyznanie środków na wsparcie już na etapie
wniosku o udział w zadaniu ma być uzależnione od współpracy z organizacją pozarządową, która wspólnie z samorządem odpowiadałaby za prowadzenie „Świetlików” i trwałość inwestycji.
W województwie podlaskim funkcjonują instytucje zainteresowane
realizacją zadań w ramach tego programu. Jedną z nich jest Wojewódzki
Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, który wyraża zainteresowanie
wystąpieniem w roli instytucji pośredniczącej z ramienia MRR lub Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jednym z podstawowych
zadań WOAK jest analiza zjawisk i tendencji kulturowych zachodzących
w województwie podlaskim oraz animowanie i promocja amatorskiego ruchu
artystycznego, a także inspirowanie społeczności lokalnej do tworzenia nowych grup artystycznych. Dzięki temu, znając potrzeby kulturalno-społeczne
mieszkańców poszczególnych gmin, instytucja ta jest w stanie realizować
program na terenie województwa podlaskiego we właściwy merytorycznie
i efektywny sposób.
Uprzejmie proszę Panią Minister o podanie szczegółów dotyczących stanu przygotowań do uruchomienia programu i przewidywanego terminu jego
wdrożenia, a także o zintensyfikowanie działań w tym zakresie. Wspomniany program z pewnością przyczyni się do ochrony wielokulturowego dziedzictwa województwa podlaskiego, rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem amatorskiego ruchu artystycznego i edukacji artystycznej
we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Odpowiedź
Warszawa, 11 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Tadeusza Arłukowicza przekazane pismem BPS/043-20-785/12 z dnia 16 listopada 2012 r., w sprawie
harmonogramu realizacji zadania „Aktywizacja społeczności lokalnych i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży” przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z Planem Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010–2011 i rekomendacją Komitetu Stałego Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przystąpiło do przygotowania podstaw do realizacji zadania „Aktywizacja społeczności lokalnych i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży” tzw. Świetlików.
W trakcie przygotowywania założeń do zadania, na początku 2010 roku powstała
koncepcja, której podstawą była spójna i wyczerpująca odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnych tj. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży
oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych, wzrost bezpieczeństwa wśród dzieci
i młodzieży, wsparcie rodziny, pobudzanie inicjatyw obywatelskich, zapewnienie usług
doradczych, czy rozwój bezpieczeństwa obywatelskiego, które zostały ujęte również
w oświadczeniu Pana Senatora Tadeusza Arłukowicza. Jednocześnie założono, że zapewnienie warunków do realizacji ww. potrzeb nastąpiłoby poprzez działania miękkie,
a przede wszystkim dzięki budowie przyjaznego i odpowiednio wyposażonego budynku, który służyłby społeczności lokalnej wspieranej przez organizacje pozarządowe.
W tym miejscu należy podkreślić, że rekomendacja Komitetu Stałego Rady Ministrów została udzielona pod warunkiem wskazania środków na realizację zadania przez Ministra Finansów. Do realizacji niniejszego zadania, oprócz uzgodnień
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami jego ostatecznego kształtu, niezbędny jest
również wieloletni plan jego finansowania, uwzględniający długotrwały charakter procesu inwestycyjnego, a także ewentualne wsparcie dla działań związanych z funkcjonowaniem Świetlików. Ze względu na trudną sytuację budżetu państwa wynikającą z międzynarodowych zobowiązań kraju, dotyczących obniżenia w sposób trwały i
wiarygodny deficytu sektora finansów publicznych oraz ze względu na zobowiązania
budżetu państwa w 2010 i 2011 roku (szczególnie istotna była walka ze skutkami
powodzi w 2010 roku), środki na realizację zadania nie zostały wskazane.
Ponadto, ze względu na zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze także na terenach
wiejskich, jako docelowych miejsc lokalizacji Świetlików, pojawiło się wiele wątpliwości
dotyczących budowania w ramach zadania tylko nowych obiektów. Szczególnie, iż w związku z budowaniem i adaptowaniem lokali z różnych źródeł finansowania oraz ze względu
na likwidację wielu szkół na terenach wiejskich, gminy dysponują zasobami lokalowymi,
które mogłyby zostać przeznaczone na działania lokalne o charakterze społecznym.
Jednocześnie 10 maja 2011 r. został powołany Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, któremu we wrześniu 2011 r.
w trybie kontaktów roboczych zostały przekazane materiały związane z realizacją ww.
zadania przez Ministerstwo.
Mając na uwadze trudną sytuację budżetową w 2012 r., skutkującą zmianą priorytetów w wydatkowaniu środków, jak również w wyniku rozwiązania stanowiska Pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, realizacja zadania została zawieszona.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
Szanowna Pani Ministro!
W związku z upływem czasu obowiązywania rozporządzenia ministra
sportu regulującego kwestie uprawnień żeglarskich i motorowodnych, wobec
jednoczesnego braku kolejnego, wymaganego nową ustawą o sporcie dokumentu w tej sprawie, zwracam się do Pani Ministry z pytaniem o przewidywany termin wydania i wejścia w życie stosownego rozporządzenia.
Brak nowej regulacji powoduje daleko idące problemy dla działających na
terenie całego kraju szkół żeglarskich, które w związku z tym zawieszają prowadzenie kursów i szkoleń. Żeglarstwo to piękny sport i pasja wielu pokoleń Polaków. Wielką szkodą dla całej braci żeglarskiej jest fakt wstrzymania naboru
na kursy żeglarskie, co może spowodować nie tylko kryzys w branży szkoleniowej, ale także zwiększyć liczbę żeglarzy siadających za sterem bez stosownych
uprawnień. Jest to co prawda w przypadku niewielkich jachtów dozwolone, ale
praktyka dowodzi, że brak znajomości przepisów i umiejętności praktycznych
nabywanych na kursach żeglarskich zwiększa liczbę nieodpowiedzialnych i zagrażających bezpieczeństwu zachowań na polskich jeziorach.
Uprzejmie proszę Panią Ministrę o jak najszybsze podjęcie stosownych
działań w tej sprawie.
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz


Odpowied
Warszawa, 2012.12.19
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pana Tadeusza Arłukowicza, przekazane pismem z dnia 16 listopada br., o sygn. BPS/043-20-786/12 w sprawie rozporządzenia regulującego kwestie uprawnień żeglarskich i motorowodnych, uprzejmie
informuję, co następuje.
Zgodnie z delegacją art. 37a ust. 15 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) przygotowany został projekt
rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
Projekt ten został w dniu 18 października br. skierowany do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, zgodnie z §11 ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca
2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), celem
przedstawienia opinii co do zakresu oceny skutków regulacji i zakresu konsultacji
społecznych. Obecnie trwają prace w zakresie uzupełnienia Oceny Skutków Regulacji
projektu o uwagi zgłoszone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Po zakończeniu
tego etapu prac projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych.
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad
problemem bezpieczeństwa mieszkańców miasta Supraśl, miejscowości
o niepowtarzalnych walorach turystycznych i krajobrazowych, jednej z najchętniej odwiedzanych przez turystów na Podlasiu.
W ostatnim czasie władze miasta skierowały do parlamentarzystów apel
w związku z niepokojącymi informacjami o planowanej likwidacji jedynego
posterunku Policji w Supraślu. Posterunek, choć i tak pracujący w ograniczonym czasie – jedynie w godzinach 8.00–16.00 – jest ważnym elementem
poprawiającym bezpieczeństwo zarówno mieszkańców miasta, jak i odwiedzających je gości. Likwidacja tej placówki może wpłynąć na znaczne pogorszenie się warunków życia mieszkańców i spowodować wzrost przestępczości na tym terenie.
Utrzymanie posterunku Policji w Supraślu jest zasadne z wielu powodów. Kurort ten odwiedzany jest przez kilkadziesiąt tysięcy turystów z całego kraju, zarówno w porze letniej, jak i zimowej. Znajdują się tu siedziby
Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Muzeum Ikon, Teatru Wierszalin, a także najlepsze w regionie liceum plastyczne. To prężnie działający
ośrodek kultu religijnego, w którym skoncentrowane są obiekty zabytkowe
o wielkiej wartości także dla kultury narodowej.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:
1. Jakie są plany ministerstwa co do restrukturyzacji sieci posterunków
na terenie województwa podlaskiego i czy obejmują one likwidację posterunku Policji w Supraślu?
2. Czy istnieje możliwość zwiększenia kwot przeznaczanych na funkcjonowanie posterunku w Supraślu?
3. Jeśli nie, to czy podjęte zostaną działania zmierzające do jego utrzymania?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz


Odpowied
Warszawa, 30 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 listopada 2012 roku (sygn. BPS/043-20-787/12) dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Tadeusza
Arłukowicza podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 roku,
w sprawie likwidacji posterunku Policji w Supraślu, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Pragnę podkreślić, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ani Komenda Główna
Policji, nie planują systemowej likwidacji wszystkich posterunków Policji. Jednym
z priorytetów działań Policji jest natomiast udoskonalenie i racjonalizacja jej struktur.
Przebiegający nieprzerwanie w ostatnich latach proces zmian umożliwił przekazanie
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do jednostek terenowych Policji, mających bezpośrednio styczność z obywatelami,
przeszło 800 etatów. Zmiany etatowe objęły swoim zasięgiem Komendę Główną Policji,
szkoły Policji, komendy wojewódzkie Policji i oddziały prewencji Policji.
W Komendzie Głównej Policji od 2009 roku zlikwidowano 55 komórek organizacyjnych (wydziałów, sekcji). Likwidacji uległo 75 stanowisk kierowniczych (m.in. 6 zastępców dyrektora biura, 10 naczelników wydziału, 11 zastępców naczelnika wydziału, 46 kierowników sekcji). Uwolnione etaty zostały przekazane do Komendy Stołecznej oraz komend powiatowych województwa mazowieckiego i innych jednostek Policji
w całym kraju, w celu wsparcia policjantów na podstawowych stanowiskach.
Zmiany w strukturach Policji, przeprowadzone od stycznia 2009 roku do maja
2010 roku, pozwoliły na przekazanie do Komendy Stołecznej Policji i jednostek wykonawczych 274 etatów policyjnych. Zmniejszono także liczbę stanowisk w komendach
wojewódzkich, z których wyłączono 654 etaty i przekazano komendom powiatowym
oraz komisariatom.
W komendach rejonowych, powiatowych i miejskich zwiększono liczbę stanowisk
wykonawczych, przypadających na jedno stanowisko kierownicze, co pozwoliło na
bezpośrednie wzmocnienie służby prewencyjnej np. poprzez zwiększenie liczby funkcjonariuszy liniowych.
Ponadto, modyfikacja struktur szkół Policji pozwoliła na przekazanie do jednostek podstawowych 337 etatów policyjnych oraz 226 cywilnych. Zmiany, poprzedzone szczegółowym audytem wewnętrznym, objęły także oddziały prewencji i jednostki
szczebla podstawowego.
W wyniku zmian wzmocniono oddziały prewencji Policji (OPP) stacjonujące w największych aglomeracjach miejskich (Poznań, Kraków, Warszawa), zmniejszając liczebność OPP w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie. Łączny stan etatowy OPP wzrósł
z 6.466 w 2009 roku do 6.587 w 2011 roku.
Obecnie reorganizacji podlegają podstawowe jednostki i komórki organizacyjne
Policji, w szczególności komisariaty i posterunki.
Należy wskazać, że posterunek Policji nie jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką, lecz komórką organizacyjną wchodzącą w skład komendy powiatowej/miejskiej/rejonowej albo komisariatu Policji i działa na identycznych zasadach, jak pozostałe komórki powyższych jednostek (np. komórka prewencji, ruchu drogowego,
kryminalna), mimo że usytuowany jest poza siedzibą macierzystej jednostki. Wszelkie zmiany w sieci posterunków są jedynie wewnętrznymi przekształceniami organizacyjnymi w ramach danej jednostki, nie skutkują zatem ani uszczupleniem liczby
jednostek Policji ani wyeliminowaniem obecności policjantów na obszarze pozostającym we właściwości danego komendanta Policji.
Posterunki nie tworzą trzonu struktury organizacyjnej Policji, lecz jedynie stanowią jej niewielką część. Liczba policjantów pełniących w nich służbę nie przekracza
5 000, nie odpowiada więc nawet 5% stanu etatowego całej formacji. Podstawą systemu zapewniania bezpieczeństwa nie są więc posterunki, lecz jednostki Policji średniego szczebla jak komendy powiatowe/miejskie oraz komisariaty.
Funkcjonowanie jednostek Policji o najniższym stanie etatowym wiąże się z wieloma problemami organizacyjnymi i finansowymi. Najmniejsze posterunki nie mogą
zapewnić całodobowej obsługi obywateli, nie są także w stanie zorganizować całodobowej służby patrolowej, nawet w postaci pojedynczego patrolu dwuosobowego, co ma
bezpośredni wpływ na czas reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu.
Funkcjonariusze pełniący służbę w tych jednostkach z reguły zajmują się wyłącznie obsługą najprostszych zdarzeń i zazwyczaj są w stanie załatwić jedynie część
z tych spraw. W wielu przypadkach z powodu braku w posterunku wystarczającej
liczby policjantów pełniących służbę, interwencje przeprowadzane są przez policjantów z najbliższej komendy powiatowej bądź komisariatu. Ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia, a także odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, bardziej skomplikowane działania z zasady wymagają zaangażowania się jednostki Policji
wyższego szczebla.
Środki lokomocji, użytkowany sprzęt, a także same lokale, w których znajdują się
posterunki są znacznie mniej efektywnie wykorzystywane niż w komendach powiato-
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wych/miejskich lub komisariatach. Dodatkowo, niezbędna infrastruktura związana
m.in. z zapewnieniem łączności teleinformatycznej, w tym przy wykorzystaniu technologii światłowodowej, pochłania znaczne środki finansowe, które nie są rekompensowane skutecznością działania posterunków. Powstające z tego tytułu nadmierne
koszty ponosi Policja.
Należy wyjaśnić, że właściwe zorganizowanie jednostek Policji, w tym utworzenie
odpowiedniej struktury organizacyjno-etatowej, pozostaje w kompetencji komendantów powiatowych/miejskich Policji, którzy zobowiązani są do przestrzegania
przepisów zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września
2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135
z późn. zm.).
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmian organizacyjnych Policja kieruje się
wymogami sprawności działania formacji w spełnianiu jej ustawowych zadań, skutecznością wykonywania nadzoru nad ich realizacją, uwzględniając przy tym ich specjalizację i możliwości finansowe. Przekształcenie sieci posterunków dokonywane jest
na podstawie analiz zagrożenia przestępczością, optymalnego zarządzania zasobami
ludzkimi, czasu reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu oraz ponoszonych kosztów
funkcjonowania Policji na danym terenie. Jednostki Policji systematycznie analizują
stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, i to właśnie w oparciu o wyniki tychże
prac podejmowane są decyzje o przeprowadzeniu przedmiotowych zmian organizacyjnych w Policji.
W trakcie analizy planowanych zmian organizacyjnych brane są pod uwagę przede
wszystkim oczekiwania obywateli wobec Policji. Wyniki V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI (przeprowadzonej w styczniu 2012 roku) wskazują, że obecnie
dla obywateli najważniejsza jest możliwość szybkiego połączenia z dyżurującym policjantem oraz niezwłoczne przybycie wzywanego patrolu na miejsce zdarzenia. Ewoluujące potrzeby społeczeństwa wobec służb porządku publicznego, przy jednoczesnym
postępującym rozwoju technologii oznaczają, że Policja stale musi dostosowywać swoją strukturę organizacyjną do stawianych wymagań przy uwzględnieniu możliwości
korzystania z pojawiających się ułatwień technicznych. Zmiany powinny być przeprowadzane tak, by formacja mogła spełniać oczekiwania społeczeństwa, a jednocześnie
działać sprawnie i skutecznie.
Dodatkowo, charakter zadań wypełnianych przez Policję wymaga dynamicznego
reagowania na zachodzące zdarzenia. Funkcjonariusze nie powinni więc oczekiwać
w jednostce na ewentualne zgłoszenia mieszkańców z prośbą o interwencję, lecz być
stale obecnymi w nadzorowanym przez siebie terenie. Gwarancji bezpieczeństwa nie
stanowi sam budynek oznaczony jako siedziba Policji, lecz stała obecność na służbie
jak największej liczby zmechanizowanych patroli.
Każda z planowanych zmian dotyczących posterunków polegać będzie bądź na
włączaniu ich do komend powiatowych/miejskich, bądź na połączeniu kilku w jeden
silniejszy kadrowo posterunek lub w komisariat policji. W zdecydowanej większości
przekształceniom podlegać będą najmniejsze posterunki liczące 5-6 funkcjonariuszy. Jednostki wzmacniane w wyniku reorganizacji będą w stanie zapewnić całodobowy system pełnienia służby przez patrole i dyżurnych. Ponadto, zwiększy się
liczba patroli pełniących codziennie służbę, co bezpośrednio wpłynie na poczucie
bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Skróceniu ulegnie również czas reakcji na
zgłaszane zdarzenia. Ponadto, nastąpi zwiększenie efektywności alokowanych przez
Policję środków.
Ewentualne przekształcenia oznaczać będą jedynie przeniesienie policjantów w ramach wewnętrznych struktur jednostek Policji, nie wiążą się natomiast z redukcją
etatów. Funkcjonariusze z posterunków podlegających reorganizacji zostaną włączeni
do macierzystych jednostek Policji (komend powiatowych/miejskich, komisariatów
Policji), z przeznaczeniem do zabezpieczenia obszarów nadzorowanych dotychczas
w ramach posterunku. Policjanci ci nie znikną zatem z danego obszaru, ale nadal
będą służyć zapewnieniu bezpieczeństwa na tym terenie. Nastąpi jedynie ich alokacja
w celu skuteczniejszego wypełniania ustawowych obowiązków Policji. Reorganizacja
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stworzy możliwość efektywniejszego zastąpienia policjanta nieobecnego w służbie, co
w uwarunkowaniach posterunku jest bardzo utrudnione. Stała lub częstsza obecność
policjantów na terenie powiatów stanowi cel działań podejmowanych obecnie przez
komendantów.
Proces reorganizacji posterunków Policji spotyka się również z przychylnymi opiniami ze strony ekspertów. W dniu 4 lipca 2012 roku w Komendzie Głównej Policji
odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji złożonej ze
specjalistów i przedstawicieli środowiska naukowego1. Jeden z punktów debaty poświęcony był reorganizacji struktury posterunków Policji. Uczestnicy spotkania pozytywnie wypowiedzieli się o potrzebie zmian, które zapewnią zwiększenie mobilności
Policji i wpłyną na poprawę organizacji pracy.
Podkreślić należy, że Policja posiada pełną świadomość wysokości wsparcia finansowego, jakiego samorządy lokalne udzielały posterunkom Policji. Również z tego
powodu decyzje o przeprowadzeniu zmian w lokalnych strukturach Policji związanych
z reorganizacją posterunków każdorazowo konsultowane będą z władzami samorządowymi. O planowanych zmianach organizacyjnych i podjętych w tym zakresie decyzjach komendanci wojewódzcy powiadamiać będą Komendanta Głównego Policji, za
którego pośrednictwem o powyższych zmianach informowany będzie Minister Spraw
Wewnętrznych.
W dniu 11 lipca 2012 roku w Komendzie Głównej Policji zorganizowana została
telekonferencja w celu przedstawienia aktualnych informacji dotyczących postępującego procesu reorganizacji lokalnych struktur Policji. W przeprowadzonej dyskusji
wziął udział Podsekretarz Stanu w MSW oraz Komendant Główny Policji, przedstawiciele KGP i członkowie kierownictwa 17 Komend Wojewódzkich (Stołecznej). Reprezentanci wszystkich garnizonów przedstawili aktualny stan struktury organizacyjnej
Policji w ich województwach, a także ewentualne plany w zakresie jej reorganizacji
w najbliższym czasie. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, każdorazowo plany dotyczące reorganizacji były poprzedzone pogłębionymi analizami, które wskazywały na
konieczność i celowość podjęcia tych działań. Każdy z komendantów zapewnił ponadto, że w sprawie decyzji podejmowanych przez podległych mu komendantów powiatowych i miejskich były, są lub będą prowadzone rozmowy z przedstawicielami władz
samorządowych. Dodatkowo przedstawiciele Komend Wojewódzkich zadeklarowali,
że przeprowadzana reorganizacja nie będzie skutkować zwalnianiem funkcjonariuszy
i wszyscy obecnie zatrudnieni policjanci otrzymają propozycję dalszej służby w macierzystych jednostkach.
Kolejna wideokonferencja odbyła się w dniu 8 października 2012 roku. Przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji zaprezentowali
aktualne informacje dotyczące procesu reorganizacji struktur posterunków. Dodatkowo, Komendant Główny Policji podkreślił, że żaden policjant nie straci zatrudnienia w związku z reorganizacją posterunków Policji, a warunki finansowe policjantów
przenoszonych do nowej jednostki nie ulegną pogorszeniu.
Podsumowując należy stwierdzić, iż zaplanowane zmiany w strukturze jednostek Policji z pewnością przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania tych jednostek, a tym
samym wpłyną znacząco na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wzmocnienie komend powiatowych/miejskich oraz komisariatów kosztem nieefektywnych posterunków, a także przekształcenie części posterunków w komisariaty
Policji, ma na celu wyłącznie zwiększenie potencjału Policji do jeszcze lepszej dbałości
o bezpieczeństwo społeczności lokalnych i jest efektem pogłębionych analiz w tym
zakresie. Działania podejmowane obecnie przez Policję mają służyć poprawie jakości
pracy Policji oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Odnosząc się do kwestii reorganizacji posterunków Policji w województwie podlaskim, pragnę wskazać, że stosownie do informacji przekazanych przez Komendę Głów1

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii
Technicznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Wyższej
Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
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ną Policji, do chwili obecnej nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja o kształcie
i zakresie restrukturyzacji sieci posterunków Policji w tym województwie. Jednocześnie
pragnę podkreślić, że decyzje podejmowane w tym zakresie przez uprawnione organy
Policji, będą poprzedzone uzgodnieniami i konsultacjami z władzami samorządowymi.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Michał Deskur
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna
Szanowny Panie Prezesie!
Z niedawno zakończonych Igrzysk Paraolimpijskich polska reprezentacja przywiozła trzydzieści sześć medali (czternaście złotych, trzynaście
srebrnych i dziewięć brązowych), co dało nam dziewiąte miejsce w gronie
siedemdziesięciu pięciu krajów. Niestety, widzowie publicznej, opłacanej
z abonamentu Telewizji Polskiej nie mogli oglądać sukcesów niepełnosprawnych sportowców, co wzbudziło powszechną społeczną krytykę i naraziło
media publiczne na zarzuty dotyczące dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Znaleźliśmy się w niechlubnym gronie nielicznych państw, które nie
zdecydowały się na pokazanie relacji z paraolimpiady w Londynie. Jako
główny powód decyzji o rezygnacji z transmisji podawano względy ekonomiczne, choć nie brakowało głosów o innych, pozafinansowych powodach
tego wyboru. Bo wyboru dokonano, decydując się na pełne transmisje z Mistrzostw Euro 2012 i Olimpiady 2012, a rezygnując całkowicie z transmisji
Igrzysk Paraolimpijskich.
To niepokojąca tendencja, która każe mi zadać pytanie, dlaczego zarówno cztery lata temu, jak i w roku bieżącym media publiczne pominęły tak
ważny społecznie temat, poprzestając zaledwie na lakonicznych informacjach o liczbie medali. Trzeba dodać, że telewizja publiczna posiadała wyłączne prawo do transmisji, a jej główne zadanie to przecież między innymi
popularyzowanie pozytywnych wzorców w zakresie edukacji i kultury, co
bez wątpienia obejmuje też zagadnienie równego traktowania osób niepełnosprawnych. Tymczasem telewizja publiczna ani nie skorzystała ze swojego prawa, ani też nie wywiązała się w tym zakresie ze swoich misyjnych
obowiązków.
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania.
1. Jaki był podział środków na transmisje przez Telewizję Polską ważnych wydarzeń sportowych w roku 2012 i kto ostatecznie o nim zdecydował?
2. Dlaczego wystąpiła tak znacząca dysproporcja w relacjach z paraolimpiady w stosunku do innych wydarzeń sportowych z udziałem polskich
zawodników?
3. Jaki jest udział programów traktujących o problemach i sukcesach
osób niepełnosprawnych w całej ofercie publicznej telewizji?
4. Jakie działania zostaną podjęte, by w przyszłości zapobiec dyskryminacji osób niepełnosprawnych podczas relacjonowania zawodów sportowych przez Telewizję Polską?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Odpowiedź
Warszawa, 26.11.2012 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
bardzo dziękuję za przekazane pytania senatora Tadeusza Arłukowicza. Zapewniam, że Telewizja Polska docenia każdy przejaw zainteresowania sposobem prezentacji problemów i sukcesów osób niepełnosprawnych w polskich stacji telewizyjnych,
w tym także w programach TVP. Deklaruję wolę pełnej współpracy w tym zakresie oraz
zgłaszam otwartość telewizji publicznej na głosy doradcze płynące z różnych stron.
Jednocześnie nie mogę zgodzić się z zarzutami dotyczącymi rzekomego nieprzygotowania przez Telewizję Polską obsługi informacyjno-reporterskiej XIV Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Proszę wybaczyć, że poświęcę temu zagadnieniu dłuższy
akapit, ale cała sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż chciały ją widzieć media i nie dotyczy tak naprawdę stosunku TVP do osób niepełnosprawnych,
ale dostępności licencji do transmisji wydarzeń sportowych. Uprzejmie informuję, że
Telewizja Polska relacjonowała tę wielką i ważną imprezę – pomimo mocno ograniczonych możliwości finansowych – na antenach TVP1, TVP2, TVP INFO, TVP SPORT
a także na stronie internetowej www.tvp.pl, gwarantując wszystkim zainteresowanym
bieżący dostęp do szczegółowych informacji o paraolimpiadzie. W dniach 28 sierpnia
– 10 września na antenie TVP1 gościły codziennie dwa programy poświęcone tej tematyce Letnie Igrzyska Paraolimpijskie Londyn 2012 (ok. godz. 16.50) i Kronika Paraolimpijska (ok. godz. 20.00) – w sumie wyemitowano 26 audycji na kanale cieszącym
się największą oglądalnością wśród widzów, w najlepszym możliwym czasie, dającym szansę dotarcia do wielomilionowej widowni! Oprócz tego rozszerzona Kronika
Paraolimpijska miała emisję codziennie w TVP SPORT, a dziennikarze tego kanału
przygotowali specjalny reportaż podsumowujący imprezę i udział Polaków (premiera
22 września). Bieżąca obsługa informacyjna w trakcie trwania paraolimpiady prowadzona była dodatkowo w Sporcie po Wiadomościach (TVP1), Sport-Telegramie po
Panoramie (TVP2), serwisach sportowych TVP INFO, Sportowym Wieczorze i Sportowej
Niedzieli (TVP INFO i TVP SPORT), a także we wszystkich serwisach informacyjnych
Telewizji Polskiej oraz na stronie www.tvp.pl
Zatem TVP jako jedyna stacja telewizyjna w Polsce w stały i systematyczny sposób
relacjonowała Igrzyska Paraolimpijskie w Londynie zarówno w specjalnych audycjach
poświęconych paraolimpiadzie, jak i w stałych programach informacyjnych. Widzowie
w Polsce dowiedzieli się o najważniejszych wydarzeniach z aren olimpijskich zarówno
z emitowanych skrótów, jak i od przebywających specjalnie w Londynie dziennikarzy
TVP. Skala obsługi telewizyjnej tej imprezy przez TVP jest uwarunkowana możliwościami finansowymi, zarówno w obszarze zakresu nabytej licencji telewizyjnej, jak
i obsługi produkcyjnej.
Przy okazji dla pełnego wyjaśnienia sprawy pragnę przybliżyć Pani Marszałek problematykę obsługi telewizyjnej Igrzysk Paraolimpijskich. W ostatnich latach każdorazowo po zakończeniu Letnich Igrzysk Olimpijskich Telewizja Polska relacjonowała
na swoich antenach zmagania paraolimpijczyków. Prawa do tego wydarzenia zawsze
należały do Europejskiej Unii Nadawców (EBU) i Telewizja Polska zawierała umowy o nabycie praw do relacjonowania Igrzysk Paraolimpijskich bezpośrednio z EBU.
Kupując pakiet praw do emisji skrótów i wybranych transmisji „na żywo”, Telewizja
Polska spełniała swoje zadanie nadawcy publicznego. Ponadto jako długoletni członek
EBU partycypowała w kosztach licencji, które mimo że dość wysokie – rozkładały się
na większość państw członkowskich i pozwalały na zakup praw przez telewizje spoza
pierwszej ligi finansowej, w tym TVP. Niemniej jednak już w roku 2008, w roku Paraolimpiady w Pekinie koszt zakupu praw znacznie wzrósł – blisko 50 procent – i wynosił ok. 990 tys. dolarów. Wartość licencji przekładała się każdorazowo na wysokość
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wpłaty, jaką TVP musiała ponieść w ramach EBU, aby dokonać zakupu praw i cena
ta także każdorazowo rosła.
W przypadku paraolimpiady w Londynie 2012 r. sytuacja prawno-biznesowo uległa dalszym komplikacjom. Walkę o obrót prawami rozpoczęły EBU oraz angielska
agencja praw sportowych PITCH International, której Brytyjski Komitet Olimpijski
ostatecznie te prawa przekazał. EBU przegrała więc walkę o prawa do Igrzysk Paraolimpijskich na rzecz komercyjnego konkurenta, skutkiem czego wartość praw została wyceniona na siedmiokrotność tego, ile TVP zapłaciła EBU za prawa do relacjonowania ostatniej paraolimpiady w Pekinie. Przy takich oczekiwaniach finansowych
dysponenta praw (firmy działającej na zasadach w pełni komercyjnych, zatem nieskłonnej do negocjacji!), Telewizja Polska nie mogła sobie pozwolić na zakup pełnych
praw telewizyjnych do tej imprezy. W związku z tym, spełniając wymogi nadawcy
publicznego, TVP nabyła prawa do skrótów i newsów z paraolimpiady w Londynie i na
tej podstawie dokonywana była obsługa telewizyjna tej bez wątpienia, bardzo ważnej
społecznie imprezy. Zatem stwierdzenie, że XIV Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie nie doczekały się należytej prezentacji na antenach Telewizji Polskiej jest dalece
krzywdzące i bardziej wynika z medialnej dyskusji o sprawie niż z oceny opartej na
faktach. Komercjalizacja oferty ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
nie sprzyja popularyzacji zawodów tak istotnych dla sportowców niepełnosprawnych
i prezentowania ich zwykłych dokonań. Wydaje się zasadne, by również środowiska
polityczne, działając w porozumieniu z organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych, rozpoczęły lobbing na rzecz łatwiejszego dostępu do praw do pokazywania paraolimpiady.
W rezultacie destabilizacji finansowania mediów publicznych, która jest konsekwencją niewydolności systemu abonamentowego oraz ograniczeń nakładanych na
Telewizję Polską przez ustawę o rtv, stacja zmuszona została do wdrożenia planu
oszczędnościowego. Cięcia kosztów musiały także dotknąć sfery programowej, czego
przykładem jest brak środków na zakup kosztownej licencji do pełnej transmisji z minionej paraolimpiady. Rok 2012 pod tym względem był wyjątkowy, ponieważ TVP musiała udźwignąć ciężar finansowy obsługi wydarzeń sportowych o najwyższej randze
(Euro2012, Igrzyska Olimpijskie) oraz ponieść koszty związane z procesem uruchamíanía naziemnej telewizji cyfrowej. Konieczna okazała się weryfikacja pierwotnych
planów związanych z zakupem licencji do dużych imprez sportowych. Decyzja ta została podjęta zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami na wniosek dyrektora
TVP Sport, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Telewizji Polskiej, przy zachowaniu zasady nadrzędności interesu widzów.
W odniesieniu do pozostałych pytań senatora Tadeusza Arłukowicza informuję,
że Telewizja Polska nie ustaje w staraniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Pod
tym względem trudno wskazać przykład innej rodzimej stacji telewizyjnej, która w
podobnym stopniu realizowałaby rozmaite zobowiązania społeczne. Zmiana sposobu
postrzegania osób niepełnosprawnych oraz stosunku do nich istotnie jest dla polskiego społeczeństwa wyzwaniem. Daleko nam do pozytywnych wzorców z Wielkiej
Brytanii, Norwegii czy innych krajów europejskich, w których niepełnosprawni nie
odczuwają żadnych barier przed pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym.
Tymczasem w Polsce nadal zbyt często niepełnosprawność skazuje na wykluczenie i
sprowadza do kategorii osób funkcjonujących poza głównym nurtem społeczeństwa,
Wierzę, że ten stan rzeczy i świadomości da się odmienić. Osiągniecie takiego rezultatu – jakkolwiek trudne i wymagające czasu – wydaje się całkiem realne. Zgadzam
się, że ważną rolę w tym długofalowym procesie może i powinna odegrać telewizja
publiczna, która poprzez swój masowy charakter ma szansę w sposób efektywny
wpłynąć na świadomość widzów. Szczegółowe sprawozdania z działalności TVP w
tym zakresie rokrocznie przekazywane są do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
jako załącznik do sprawozdania ogólnego. Przy tej okazji taki materiał przesyłam
również Pani Marszałek dla pełnego zobrazowania zaangażowania Telewizji Polskiej
w działania na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz w celu przedstawienia
pełnej palety programowej traktującej o problemach i sukcesach osób niepełnosprawnych.
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Pragnę również zwrócić uwagę, że TVP jako jedyny spośród największych rodzimych nadawców telewizyjnych nie prowadzi na swoich antenach akcji zbiórek środków finansowych na rzecz fundacji, wykorzystując w tym celu osoby niepełnosprawne i uprzedmiatawiając je. Podzielamy w tym względzie pogląd Pani Rzecznik Praw
Obywatelskich, wyrażony w piśmie do Zarządu Telewizji Polskiej, że działania takie
– niezależnie od ich intencji oraz realnych skutków – utwierdzają niekorzystne stereotypy niepełnosprawnych i chorych jako osób w pełni zależnych od pomocy zewnętrznej, niejako bezwolnych i bezradnych. Z tego właśnie względu powinności Telewizji
Polskiej wobec osób niepełnosprawnych wolimy wypełniać poprzez prezentację ich
sprawności, możliwości realizacji zawodowej, naukowej i prywatnej. Zależy nam, żeby
przełamywać krzywdzące i wykluczające stereotypy. Przykładem takiego oddziaływania Telewizji Polskiej jest, w pełni profesjonalna praca reportera Marcina Szewczaka
w redakcji Wiadomości. Dziennikarz stanowi najlepszy przykład, że niepełnosprawność wcale nie musi wykluczać i ograniczać możliwości realizacji zawodowej w dziedzinach, które w powszechnym odbiorze wymagają sprawności fizycznej. Podobnie
odbierany powinien być przez widzów udział pełnej energii Moniki Kuszyńskiej w programie Bitwa na głosy, w którym była wokalistka zespołu Varius Manx prowadziła
własną grupę uczestników i z sukcesem – mimo ograniczeń ruchowych – rywalizowała
z pozostałymi, zyskując ogromną sympatię widzów. Szkołą wrażliwości społecznej na
potrzeby osób niepełnosprawnych pozostaje od lat telenowela Klan, w której w roli
Maćka występuje aktor doświadczony zespołem Downa. Siła oddziaływania tego tytułu jest trudna do przecenienia. Na przestrzeni lat przyczynił się on do przełamania
kilku tematów tabu. Wielokrotnie także inicjował publiczne dyskusje o sytuacji osób
niepełnosprawnych. A nie jest to odosobniony przypadek, bowiem kwestia niepełnosprawności w ostatnim czasie poruszana była w najpopularniejszych serialach M jak
miłość, Barwy szczęścia, Głęboka woda itd. Telewizja Polska stara się także przybliżać
widzom życie osób niepełnosprawnych w naturalnych warunkach ich codzienności.
Bardzo skutecznym narzędziem okazują się w tym obszarze filmy dokumentalne, stale obecne na antenach TVP1, TVP2 i TVP Info. Ich bohaterowie to częstokroć osoby
borykające się z fizycznymi ograniczeniami, ale świetnie radzące sobie z wyzwaniami
współczesnego świata i zadające kłam powszechnym przekonaniom o niezaradności
niepełnosprawnych. Natomiast cykliczne magazyny realizowane dla osób niepełnosprawnych i przez osoby niepełnosprawne obecne są w ramówkach oddziałów terenowych Telewizji Polskiej. Zgodzi się Pani Marszałek, że trudno przywołać podobne
przykłady z oferty programowej nadawców komercyjnych.
Telewizja publiczna nie tylko stara się w sposób odpowiedzialny i rzetelny przedstawiać osoby niepełnosprawne, ale także dba o umożliwianie takim osobom pełnego
uczestnictwa w kulturze telewizyjnej. Z tego względu realizujemy projekty gwarantujące, by oferta TVP była dostępna dla widzów z niepełnosprawnością sensoryczną. Są
to przede wszystkim pozycje z napisami dla osób niesłyszących – główne filmy i seriale
polskie oraz pozycje nadawane w porze największej oglądalności – dostępne na największych antenach (TVP1, TVP2, TVP Info), jak i w programach OTV oraz kanałach
wyspecjalizowanych. Dla przykładu – w poniedziałkowe wieczory z napisami nadawane są spektakle Teatru Telewizji. W czwartki napisy towarzyszą znanemu i lubianemu
przez widzów programowi publicystycznemu Sprawa dla reportera. Zabiegamy o to,
by tak udostępniana oferta programowa była możliwie różnorodna – by były to filmy
fabularne, seriale, programy rozrywkowe, filmy dokumentalne, magazyny popularno-naukowe czy podróżnicze. Muszę podkreślić, że Telewizja Polska jako jedyna stacja
w Polsce gwarantuje osobom niepełnosprawnym dostęp do bieżących informacji –
każdego dnia główne wydanie Wiadomości, Sportu i Pogody opatrzone są napisami.
Natomiast w kanale TVP Info każdego dnia Serwisowi Info Dzień towarzyszy tłumacz
języka migowego. Z językiem migowym emitowane są także niektóre filmy oraz serial
M jak miłość. Ciągle testujemy nowe rozwiązania. Osoby niewidome mające dostęp
do telewizji cyfrowej mogły już obejrzeć kilkanaście pozycji programowych z audiodeskrypcją. Liczba tak przygotowanych programów nawet kilkukrotnie przekracza wymagania art. 18a Ustawy o radiofonii i telewizji, który nakłada na nadawców obowiązek emisji przynajmniej 10% programów z takimi udogodnieniami kwartalnie. Stale
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rozbudowujemy także nasze cyfrowe archiwum treści audio-wideo przygotowanych do
odbioru przez osoby niepełnosprawne. Programy z udogodnieniami stale są dostępne
na stronie internetowej www.tvp.pl. Zgromadzono tam bibliotekę ponad 100 pozycji
(filmy, seriale, programy tv) z audiodeskrypcją oraz kilkuset z napisami dla osób niesłyszących. Cieszę się, że i w tym względzie wyznaczamy na polskim rynku standardy.
Obecnie zainicjowaliśmy prace, które sprawią, że już wkrótce cały portal TVP.pl stanie
się bardziej przyjazny osobom niewidomym.
Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia oraz przytoczone sprawozdania programowe dają wyobrażenie o zakresie działalności Telewizji Polskiej na rzecz podnoszenia
społecznej świadomości w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Liczę też, że
przekazane materiały odpowiadają oczekiwaniom senatora Tadeusza Arłukowicza.
Z wyrazami szacunku
Juliusz Braun
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie przedsiębiorcy z branży paliwowej, którzy domagają
się skutecznych działań w celu obniżenia opłat pobieranych w Polsce przez
banki i instytucje płatnicze od przedsiębiorców akceptujących płatności kartami płatniczymi.
Według zainteresowanych opłaty te są aktualnie najwyższe w Europie,
a ich ustanowienie jako odpowiedniego procenta od wartości zakupu paliwa wobec nieustannego wzrostu cen produktów naftowych powoduje, że
stanowią one aktualnie prawie 50% uzyskiwanej marży. W efekcie opłaty
te stanowią dochód banków, dochód w wysokości kilku miliardów złotych
rocznie.
Dla przykładu przedstawiam wyliczenie dotyczące udziału opłaty od
transakcji kartą płatniczą w marży nałożonej na paliwo ON na jednej ze stacji
paliw w Pile. Transakcja ta miała miejsce w dniu 11 października 2012 r.
1. Cena hurtowa zakupu ON w PKN (cena SPOT) na dzień 11.10.2012 –
5,56 PLN
2. Średnia cena detaliczna ON na stacjach w Pile – 5,76 PLN
3. Średnia marża detaliczna w dniu 11.10.2012 (czyli 2 – 1) – 0,20 PLN
4. Prowizja od transakcji kartą płatniczą (1,57% x 5,56) – 0,087 PLN
5. Udział prowizji w marży detalicznej (0,087 x 100)/020 – 43%
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy ministerstwo planuje nowelizację ustawy o usługach płatniczych.
Będę zobowiązany za szczegółowe informacje odnoszące się do poruszonej
w oświadczeniu sprawy.
Z wyrazami szacunku
Mieczysław Augustyn


Odpowied
Warszawa, 18 grudnia 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 19 listopada 2012 r. sygn. BPS/043-20-789/12 oświadczenie Pana Senatora Mieczysława Augustyna, w sprawie prac nad
ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych, w kontekście ustawowej regulacji
opłaty interchange fee (IF), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Zagadnienie wysokości IF, czyli należności pobieranej przez bank wydający kartę
(wydawcę) od agenta rozliczeniowego (a przez niego od akceptanta, który rozkłada
jej koszty na wszystkich swoich klientów) przy każdej transakcji dokonywanej przy
użyciu karty płatniczej, jest przedmiotem uwagi Ministerstwa Finansów w związku
z konsekwencjami jakie rodzi dla funkcjonowania całego rynku handlowo-usługowego
oraz w świetle potrzeby rozwoju efektywnego kosztowo obrotu bezgotówkowego.
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Odnośnie do pytania Pana Senatora pragnę poinformować, iż aktualnie Ministerstwo Finansów prowadzi projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz
niektórych innych ustaw, który w najbliższym czasie będzie przedmiotem prac Rady
Ministrów.
Celem tego projektu ustawy, poza uzupełnieniem implementacji dyrektywy
2009/110/WE (dyrektywa o pieniądzu elektronicznym), jest zwiększenie pewności
prawa przez uczynienie bardziej przejrzystymi przepisów dotyczących rynku usług
płatniczych. Poza samą implementacją zaproponowano usunięcie z systemu prawa
ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz
przeniesienie przepisów dotyczących m.in. stosunków agent rozliczeniowy-akceptant,
elementów umowy o kartę płatniczą, obowiązków informacyjnych względem Narodowego Banku Polskiego, wydawania pieniądza elektronicznego – do ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która docelowo będzie regulowała cały
rynek usług płatniczych w Polsce.
W toku przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych
projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw,
środowiska reprezentujące akceptantów kart płatniczych (punkty usługowo-handlowe)
zaproponowały, aby w toku prowadzonego procesu legislacyjnego uwzględnić prezentowane przez to środowisko propozycje, które mają na celu stworzenie mechanizmów
prawnych zapewniających przejrzystość opłat związanych z płatnościami kartowymi
i innymi podobnymi oraz pomagających zapewnić większą jasność prawa w kwestii
samej opłaty interchange fee (IF).
Pragnę poinformować Pana Senatora, iż przygotowując przedmiotowy projekt ustawy po uzgodnieniach i konsultacjach Ministerstwo Finansów zaproponowało w nim
rozwiązania mające na celu m.in. umożliwienie wyboru akceptantom/merchantom
akceptacji niektórych tylko kart danej organizacji płatniczej (czyli tzw. rozpakietowanie akceptacji kart w ramach każdej organizacji kartowej), które będzie prawdopodobnie uzupełnione ustawową regulacją zakazu ujednolicania opłat od wszystkich kart
płatniczych – (blending), bez konieczności realizacji obecnie wiążącej akceptantów
przeciwnej zasady (honour-all-cards rule).
Innym zaproponowanym w projekcie ustawy przez resort rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązku informowania akceptantów przez agentów rozliczeniowych
o wszelkich opłatach związanych z przyjmowaniem zapłaty danym instrumentem
wraz ze wskazaniem od kogo i w jakiej wysokości opłaty te są pobierane.
Powyższe propozycje przynajmniej w części zostały już zaakceptowane przez organizacje płatnicze w postępowaniach przed Komisją Europejską (kwestia unblendingu,
kwestia wyraźnego oznaczania kart biznesowych).
Uwzględnienie proponowanych rozwiązań zwiększających transparentność i efektywność rynku w powszechnie obowiązujących przepisach zapewni ponadto, że nie
będą one zależały jedynie od zmiennych reguł ustanawianych przez organizacje kartowe zawierające umowy z agentami rozliczeniowymi. Ograniczy również możliwość
nieuwzględniania zmienionych reguł w realnie zawieranych – zwłaszcza z mniejszymi
akceptantami – umowach.
W związku z komunikatem Narodowego Banku Polskiego, z dnia 17 lipca br., dotyczącym kompromisu w sprawie obniżek opłat interchange, w którym bank centralny poinformował, iż nie został zawarty efektywny kompromis rynkowy o charakterze
nieregulacyjnym w zakresie obniżek opłat interchange, zaproponowany przez Radę
ds. Systemu Płatniczego (organ opiniodawczo-doradczy Prezesa NBP), pragnę poinformować, iż Ministerstwo Finansów – niezależnie od powyżej opisanych działań legislacyjnych – prowadzi obecnie analizy oraz komparatystykę projektów ustaw dot. kwestii
opłaty IF autorstwa klubów: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Ruchu Palikota, Senatu RP a także projektu autorstwa Narodowego Banku Polskiego oraz projektów złożonych przez Fundację Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego, czy projektów Polskiej Izby Handlu, jak i doświadczeń innych krajów i możliwych modeli rozwiązania problemu drogą ustawową – jest to etap zaawansowanych analiz. W odpowiednim czasie resort zarekomenduje przyjęcie wybranych
rozwiązań wraz z własnymi uzupełniającymi propozycjami.
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Informuję również, iż po koniec października br. – zgodnie z prośbą Komisji Ustawodawczej Senatu RP – Minister Finansów przedstawił opinię resortu do projektu
ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk senacki nr 191), dotyczącego
ustawowego uregulowania opłaty interchange fee (IF) oraz kilku kwestii wspierających dalsze rynkowe obniżanie tej opłaty. Odnośnie do zaproponowanych w przedmiotowym projekcie zapisów Ministerstwo Finansów wskazało w opinii, iż przedstawione
podejście do kwestii uregulowania modeli prowizyjnych na rynku płatności kartowych, które wyraża się w projekcie w określeniu maksymalnej stawki opłaty interchange fee (IF) jest podejściem, które zasługuje na akceptację i poparcie.
W opinii Ministerstwa Finansów całość wskazanych powyżej działań przyczyni się
do usunięcia podstawowej bariery, hamującej obecnie dynamiczny rozwój płatności
bezgotówkowych, jaką są najwyższe w Unii Europejskiej prowizje od płatności kartą
płatniczą.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z apelem Rady Gminy Kotla zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia rozpoczęcia inwestycji w postaci budowy drugiej przeprawy mostowej na rzece
Odrze w Głogowie.
Jak wynika z przesłanego pisma, mieszkańcy gminy Kotla oraz powiatu
głogowskiego borykają się z problemem komunikacyjnym związanym z brakiem drugiego mostu na rzece Odrze w Głogowie. Obecnie funkcjonuje tam
tylko jeden most obsługujący ruch kołowy w ciągu drogi krajowej nr 12. Brak
drogi alternatywnej zdecydowanie utrudnia komunikację. Jakiekolwiek prace remontowe lub wypadek drogowy powodują okresowe zamknięcie drogi
lub wymuszają wprowadzenie ruchu wahadłowego. Ponadto w godzinach
porannych i popołudniowych występuje wzmożony ruch spowodowany dojazdami do pracy i powrotami, przez co uczestnicy ruchu są zmuszeni stać
w korkach. Oprócz samego utrudnienia dla mieszkańców brak obwodnicy
miasta Głogów niesie również zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania
służb ratujących życie, które w przypadku interwencji nie mogą skorzystać
z drogi alternatywnej. Budowa obwodnicy z przeprawą mostową jest więc
konieczna właśnie ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie
możliwości podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia prac związanych z budową obwodnicy miasta Głogów wraz z przeprawą mostową na
rzece Odrze.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka


Odpowied
Warszawa, 17 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS/043-20-790/12,
przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Chybicką
podczas 20. posiedzenia Senatu w dniu 9 listopada 2012 r., dotyczące budowy drugiego mostu na rzece Odrze w Głogowie, uprzejmie przekazuję następujące informacje.
Resort transportu zdaje sobie sprawę jak wielkie znaczenie dla mieszkańców Głogowa ma budowa drugiej przeprawy mostowej na rzece Odrze w ciągu drogi krajowej
nr 12 oraz obwodnicy tejże miejscowości, zwłaszcza w kontekście poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na dk nr 12. 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 finan-
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sowe 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. Głogów z przeprawą mostową
na rzece Odrze w ciągu dk nr 12, nie zostało zawarte w Programie. W konsekwencji
przedmiotowa inwestycja nie posiada zapewnionego źródła finansowania i nie będzie
realizowana w obecnej perspektywie finansowej.
Jednakże w oparciu o kryteria uwzględniające wyniki badań stanu nawierzchni,
panujący na drodze ruch z uwzględnieniem udziału pojazdów ciężarowych, wskaźnik
wypadkowości oraz ocenę efektywności ekonomicznej realizacji zadań, stworzony został Plan działań na sieci drogowej. W Planie tym ujęto zadania z zakresu remontów,
rozbudów i przebudów dróg w oparciu o kryteria wskazane powyżej. Przedmiotowe
zestawienie zawiera ponad osiemset odcinków dróg krajowych. Podkreślić należy,
iż przyjęte do analizy kryteria pozwalają na efektywne wykorzystanie ograniczonych
środków finansowych i umożliwiają podejmowanie działań, w pierwszej kolejności na
odcinkach dróg stwarzających największe zagrożenie bezpieczeństwa.
Działania przewidziane dla wyeliminowania problemu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 12 zostały ujęte w przedmiotowym Planie w ramach zadania pn. Remont przejścia podziemnego m. Głogów w ramach drogi krajowej nr 12.
Należy zaznaczyć, że przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych w budżecie państwa. Mając
na względzie efektywność wykorzystania ograniczonych środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, GDDKiA w pierwszej kolejności posiadane
środki kieruje do poprawy bezpieczeństwa na odcinkach stwarzających największe
zagrożenie dla użytkowników dróg.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło pismo Stowarzyszenia „Parasol dla Życia”,
które zwraca się z prośbą o interwencję w sprawie braku powszechnych
szczepień dzieci przeciw pneumokokom.
Jak powszechnie wiadomo, pneumokoki są jednym z najgroźniejszych
patogenów. Choroba przez nie wywołana charakteryzuje się wysoką śmiertelnością, a także często nieodwracalnymi, poważnymi powikłaniami zdrowotnymi. W większości krajów Unii Europejskiej szczepienia przeciw pneumokokom znajdują się w narodowych programach szczepień, zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, która uznaje szczepienia za
najlepszą metodę zapobiegania groźnym zakażeniom. W Polsce zaś obowiązkowymi i refundowanymi szczepieniami przeciw pneumokokom objęte
są obecnie tylko wcześniaki.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie przedstawionego problemu i podjęcie decyzji o wprowadzeniu szczepień przeciw
pneumokokom do kalendarza szczepień obowiązkowych i tym samym zabezpieczenie wszystkich dzieci przed niezwykle groźnymi dla zdrowia i życia bakteriami.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka


Odpowied
Warszawa, 4.12.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej złożone podczas
20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r., którego treść została przekazana przy piśmie z dnia 16 listopada 2012 r. znak: BPS/043-20-791/12, uprzejmie
proszę Pana Marszałka o przyjęcie następujących informacji.
Zalecenia Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych
oraz rekomendacje Rady Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące możliwości zapobiegania występowaniu u dzieci inwazyjnych zakażeń, ostrego zapalenia ucha środkowego czy zapalenia płuc wywołanych przez poszczególne serotypy Streptococcus pneumoniac, wskazują na potrzebę wprowadzenia do Programu Szczepień Obowiązkowych
(PSO), szczepień przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci do 2 r.ż.
Minister Zdrowia w miarę możliwości rozszerza wskazania do obowiązkowych
szczepień przeciwko pneumokokom na podstawie powyższych zaleceń przygotowanych w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Podkreślam, że szczepienie przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 r.ż. zostało wprowadzone do Programu
Szczepień Ochronnych w październiku 2008 r. dla dzieci zaliczanych do grup ryzyka:
po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem
płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na przewlekłe choroby serca z niewydol-
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nością układu krążenia, schorzenia immunologiczno-hematologiczne, małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną, asplenię wrodzoną lub po splenektomii, zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej
strukturopatii, pierwotne zaburzenia odporności, zakażone HIV, przed planowanym
przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu
implantu ślimakowego, dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia
chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną.
Z dniem i października 2011 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 182, poz. 1086) rozszerzono realizację szczepień przeciwko pneumokokom
o dzieci urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g. Również ww. rozporządzeniem zostały rozszerzone wskazania
medyczne do szczepienia dzieci do 5 r.ż. przeciwko pneumokokom o przewlekłe choroby
serca; choroby metaboliczne, w tym cukrzycę; przewlekłe choroby płuc, w tym astmę.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęła sprawa dotycząca chłopczyka Łukasza M.
urodzonego 9 kwietnia 2012 r. w Dzierżoniowie. Chłopczyk jest wcześniakiem (27 Hbd) i choruje na dysplazję oskrzelowo-płucną. W zaświadczeniu
z Kliniki Neonatologii ASK we Wrocławiu widnieje informacja o wskazaniu
do objęcia pełną pięciodawkową profilaktyką zakażenia wirusem RS, z użyciem paliwizumabu w okresie listopad 2012 r. – marzec 2013 r. Niestety,
rodzice otrzymali informację, że dziecka nie można włączyć do programu
lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą
płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną) (ICD-10 P 27.1)”, ponieważ urodziło się
przed 1 maja 2012 r. Włączenie dziecka do programu profilaktycznego refundowanego przez NFZ jest możliwe tylko w przypadku dzieci urodzonych
po 1 maja 2012 r. W tej sytuacji rodzice zostali bez możliwości skorzystania
z jakiejkolwiek pomocy – refundacji.
Zwracam się do Pana Ministra z gorącą prośbą o włączenie chłopczyka
(Łukasza M.) do programu profilaktycznego refundowanego przez NFZ – to
nie wina dziecka, że urodziło się ciut wcześniej niż przewidują ramy programu profilaktycznego. Nie możemy przecież pozwolić na to, aby dziecko, chore
dziecko zostało bez żadnej pomocy i wsparcia.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ZDROWIA
Warszawa, 2012.12.17
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej przesłane pismem
znak: BPS-043-20-792/12 w sprawie kwalifikacji do programu lekowego „Profilaktyka
zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)
(ICD-10 P 27.1)” uprzejmie informuję.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia obowiązującym od 1 listopada 2012 r.
kryterium kwalifikacji do leczenia w ww. programie lekowym jest:
– tlenoterapia ze stężeniem > 21% do co najmniej 28 doby życia
oraz spełnienie dodatkowych kryteriów:
– nieukończony 3 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS
(data urodzenia od 1 sierpnia do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej 30 tygodnia
lub
– nieukończony 6 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS
(data urodzenia od 1 maja do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej
28 tygodnia.
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Należy nadmienić, iż został złożony wniosek na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.), o objęcie refundacją
i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku dla produktu zawierającego substancję czynną
paliwizumab we wnioskowanym wskazaniu oraz z projektem treści programu lekowego.
Zgodnie z art. 35 ustawy refundacyjnej minister właściwy do spraw zdrowia przekazał kopie wniosku Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych, w celu przygotowania analizy weryfikacyjnej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości oraz rekomendacji Prezesa Agencji.
W rekomendacji nr 70/2012 i 71/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 17 września 2012 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Synagis (palivizumabum) w ramach programu lekowego: „Profilaktyka zakażeń
wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)” nie rekomenduje poszerzenia kryteriów związanych z wiekiem kwalifikującym do profilaktycznego leczenia produktem leczniczym Synagis®. Rekomendacja wskazuje zarówno
na pozytywne jak i negatywne rekomendacje w innych krajach dotyczące finansowania ocenianej technologii lekowej.
Uprzejmie informuję, że oceniony wniosek został przekazany do przeprowadzenia
negocjacji cenowych i rekomendacji przez Komisję Ekonomiczną, zgodnie z art. 18,
19 przedmiotowej ustawy. Zakończeniem procesu jest niezależna decyzja Ministra
Zdrowia w przedmiotowym zakresie.
Należy wspomnieć, iż wnioskodawca, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy refundacyjnej, zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie informuję, iż żaden z obowiązujących przepisów prawnych, nie daje
możliwości Ministrowi Zdrowia indywidualnej i odbiegającej od obowiązujących w programie lekowym kryteriów kwalifikacji pacjentów.
Z poważaniem
MINISTER ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz
Szanowna Pani Prezes!
Zwracam się do Pani, ponieważ jestem zaniepokojona aktualną sytuacją wrocławskich pacjentów pediatrycznych z chorobami metabolicznymi
oraz kobiet w ciąży z fenyloketonurią (PKU). Z prośbą o pomoc w tej sprawie
zwróciła się do mnie pani dr n. med. Ewa Kochańska, ordynator Oddziału
Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
W wyniku przeprowadzonego przez DOW NFZ konkursu na porady specjalistyczne w zakresie chorób metabolicznych Poradnia Chorób Metabolicznych funkcjonująca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym OBR we
Wrocławiu nie otrzymała kontraktu na świadczenie tych usług. Poradnia ta
ma wieloletnie doświadczenie i duże osiągnięcia w leczeniu rzadkich chorób
metabolicznych u dzieci i dysponuje odpowiednim zapleczem laboratoryjnym
oraz oddziałem pediatrycznym. Mimo to NFZ w drodze postępowania konkursowego ofertę przyznał tylko jednej poradni – Poradni Chorób Metabolicznych działającej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu, której doświadczenie w leczeniu chorób
metabolicznych u dzieci nie jest znane, a co więcej, nie zatrudnia ona nawet
pediatry.
Obecnie do poradni WSS OBR napływają apele oburzonych pacjentów,
którzy próbowali zarejestrować się do poradni przy ul. Dobrzyńskiej, lecz
zostali odesłani z kwitkiem z powodu braku specjalisty.
Mając na uwadze dobro najmniejszych pacjentów, którzy w wyniku decyzji NFZ zostali pozbawieni specjalistycznej opieki medycznej, zwracam
się do Pani Prezes z prośbą o przeanalizowanie przedstawionego problemu
i o podjęcie stosownych decyzji pozwalających na kontynuację kontraktu dla
Poradni Metabolicznej WSS OBR we Wrocławiu.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka


Odpowied
Warszawa, 29.11.2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem pani Profesor Alicji Chybickiej przekazanym pismem
z dnia 16.11.2012 r., znak PBS/043-20-793/12 dotyczącym realizacji świadczeń
w zakresie leczenia chorób metabolicznych w województwie dolnośląskim, a w szczególności objęcia opieką zdrowotną dzieci chorych na fenyloketonurię, przedstawiam
następujące wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
Z uwagi na konieczność przeprowadzania postępowania poprzedzającego zawarcie umów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.), które wymagają dokonania przez komisję konkursową oceny
ofert w oparciu o określone kryteria i wybrania ofert, które zajmą najwyższe pozycje
w rankingu do wyczerpania kwoty, jaką oddział wojewódzki przeznaczył na dane po-
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stępowanie, nie było możliwości zakontraktowania świadczeń w przywołanym powyżej
zakresie w poradni chorób metabolicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu. Ponieważ jednak choroby metaboliczne mogą być leczone także w innej niż metaboliczna poradni specjalistycznej, takie rozwiązanie zastosował oddział
dolnośląski w celu zabezpieczenia świadczeń dla określonej powyżej grupy pacjentów.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny kontynuuje opiekę nad chorymi na fenyloketonurię w ramach poradni gastroenterologicznej, w której pracuje ten sam lekarz, który
dotychczas prowadził ww. pacjentów. W tej sytuacji oddział dolnośląski zabezpieczył
świadczenia w przedmiotowym zakresie zapewniając leczenie u tego samego świadczeniodawcy i u tego samego lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami, który dotychczas
leczył dzieci z fenyloketonurią.
Równocześnie informuję, że Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego został zobowiązany odrębnym pismem do stałego monitorowania dostępności do świadczeń w tym zakresie, aby nie dopuścić do ograniczenia opieki nad osobami z fenyloketonurią w przyszłości.
Z wyrazami szacunku
PREZES
NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
Agnieszka Pachciarz
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz
Szanowna Pani Prezes!
W związku z prośbą o interwencję skierowaną do mnie przez dr. n. med. Macieja Marię Kowalskiego, prezesa Zarządu Euromedic Onkoterapia Sp. z o.o.,
proszę o przeanalizowanie problemu związanego z podziałem kontraktów dotyczących diagnostyki obrazowej i radioterapii.
Z otrzymanych materiałów wynika, że kontrakty nie zapewniają optymalnego wykorzystania pracowni i sprzętu diagnostyki obrazowej i radioterapii. Jedne jednostki nie wykorzystują limitów, a inne – z nowoczesnym
sprzętem i usytuowane w miastach obok dużych ośrodków leczniczych –
są zmuszone do wykonywania badań ponad limit, tak jak ma to miejsce
w przypadku Euromedic International Polska Sp. z o.o.
Diagnostyka PET/CT i radioterapia onkologiczna są badaniami, które
umożliwiają szybką diagnozę i leczenie. Brak możliwości natychmiastowego
wykonania tego typu badań może się okazać bardzo kosztowny dla życia
i zdrowia pacjenta. Brak dokładnych badań uniemożliwia niejednokrotnie
podjęcie prawidłowego leczenia, a zbyt długie oczekiwanie na badania może
spowodować znaczne postępy choroby.
Dlatego zwracam się do Pani Prezes z prośbą o przeanalizowanie problemu dotyczącego podziału kontraktów dotyczących diagnostyki obrazowej
i radioterapii. Proszę również o przeanalizowanie sytuacji Euromedic International Sp. z o.o., która w tej chwili posiada niezapłacone przez NFZ nadwykonania, właśnie w diagnostyce PET/CT i radioterapii, na kwotę 75 milionów zł.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Stanowisko
Warszawa, 2012.12.06
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 16 listopada br., znak BPS/043-20-794/12, oświadczeniem Pani Senator Alicji Chybickiej, w sprawie finansowania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez firmę Euromedic International Poland Sp. z o.o., uprzejmie informuję, że stanowisko w przedmiotowej sprawie zostanie przedstawione w terminie późniejszym, po zakończeniu terminowych prac związanych z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 r.
Z poważaniem
PREZES
NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
Agnieszka Pachciarz
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Odpowied
Warszawa, 31.12.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-20-794/12, przy którym przekazano
oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej dotyczące finansowania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Euromedic International Poland Sp. z o.o. oraz w nawiązaniu do naszego wcześniejszego pisma znak:
NFZ/CF/DSOZ/2012/073/0645//W/32337/TOK, uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Na wstępie pragnę podkreślić, że środki finansowe jakimi dysponuje NFZ i jakie kieruje na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej są ograniczone, a ich ilość
jest uwarunkowana wielkością przekazywanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W związku z powyższym, wartość finansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku, zdeterminowana jest poziomem środków zapisanych na ten cel
w planie finansowym Funduszu, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, sporządzonym zgodnie z uregulowaniami art. 120 i 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Jednocześnie wyjaśniam, że mając na uwadze dyspozycje zawarte w przepisach:
– art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel
w planie finansowym Funduszu;
– §14 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 81, poz. 484), zgodnie z którymi Fundusz zobowiązany jest do finansowania świadczeń udzielonych w okresie rozliczeniowym, do kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, określonej w umowie,
Fundusz dokonuje zakupu świadczeń zdrowotnych kierując się w szczególności
koniecznością zabezpieczenia świadczeniobiorcom jak najlepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych, zaś finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co oznacza,
że zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym świadczenia opieki zdrowotnej,
zarówno udzielone ze względu na zagrożenie życia i zdrowia jak i tzw. planowe, finansowane są do poziomu określonego w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym
załącznik do umowy.
Zatem świadczeniodawcy zawierając z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej mają świadomość, iż zrealizowane świadczenia zostaną rozliczone do kwoty zobowiązania określonej w umowie.
Ewentualne sfinansowanie świadczeń ponadumownych może nastąpić dopiero po
rozliczeniu zawartych umów, potwierdzeniu sald rozliczeń i zbilansowaniu środków,
których nie wykorzystali świadczeniodawcy realizujący kontrakty w danym okresie
rozliczeniowym poniżej planu.
Jednocześnie zauważyć należy, że podczas tworzenia planu finansowego oddziału
wojewódzkiego NFZ na rok następny brane są pod uwagę „nadwykonania” z poprzednich okresów rozliczeniowych, w poszczególnych zakresach świadczeń, które stanowią
dla dyrektora oddziału wskazówkę co do zapotrzebowania na określone świadczenia.
Jednak zwiększenie kwot zobowiązań jest limitowane ograniczoną pulą środków finansowych znajdujących się w dyspozycji oddziału wojewódzkiego Funduszu. Pamię-
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tać trzeba, że wysokość środków finansowych będących w dyspozycji dyrektora OW
wynika z algorytmu podziału środków finansowych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów
podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193,
poz. 1495), który jest podstawą planu finansowego Oddziału NFZ.
Stwierdzić trzeba także, że zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. nr 164 poz. 1027) przygotowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny oraz realizacja zatwierdzonego planu należy
do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, podobnie jak przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku świadczeniodawców działających pod szyldem „Euromedic”, którzy udzielają
świadczeń na terenie wielu województw, analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców
oraz zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych wymaga uwzględnienia specyfiki sytuacji
panującej na konkretnym obszarze.
Kończąc, chciałabym nadmienić, że podstawowym celem działania Funduszu jest
jak najlepsze zabezpieczenie świadczeń dla świadczeniobiorców, nie zaś zapewnienie
firmom z grupy Euromedic International Poland Sp. z o.o., kontraktu w takiej wysokości, aby zarząd firmy mógł optymalnie wykorzystać posiadane pracownie i sprzęt do
diagnostyki obrazowej i radioterapii.
Z poważaniem
z upoważnienia
PREZESA
NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Wiesława Anna Kłos
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz
Szanowna Pani Prezes!
W związku z prośbą o interwencję skierowaną do mnie przez Przychodnię NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” we Wrocławiu zwracam się do
Pani Prezes z prośbą o przeanalizowanie problemu związanego z procesem
kontraktowania przez DOW NFZ poradni specjalistycznych zatrudniających
lekarzy z I stopniem specjalizacji.
Przychodnia „Ziemo-Vita”, mimo wieloletniej działalności na terenie
miasta Wrocław, uzyskania certyfikatu ISO 9001-2009 oraz pozytywnych
wyników kontroli NFZ i audytorów ISO, niestety nie otrzymała kontraktów
na poradnię okulistyczną, urologiczną i endoskopię. Mimo iż rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej reguluje sprawę zatrudnionego personelu i pozwala na to,
aby w poradni specjalistycznej jako personel zatrudniony był lekarz z II lub
I stopniem specjalizacji, NFZ w tabeli punktowej zatrudnionego personelu
ustaliło 0 pkt. dla lekarza z I stopniem specjalizacji. W wyniku takiego właśnie
ustalenia tabeli punktowej przychodnia nie otrzymała kontraktu na ww. poradnie. Takie podejście uniemożliwi pracę w zawodzie lekarzy z I stopniem
specjalizacji, a przecież lekarze z I stopniem specjalizacji to osoby pracujące
kilkadziesiąt lat, posiadające ogromne doświadczenie.
Zwracam się do Pani Prezes z prośbą o przeanalizowanie przedstawionej
sprawy i podjęcie działań zmierzających do zmiany tabeli wyceny punktowej, polegającej na zmniejszeniu różnicy pomiędzy specjalistami II i I stopnia
pracującymi w poradniach specjalistycznych.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka


Odpowied
Warszawa, 6.12.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo znak BPS/043-20-795/12 z dnia 16 listopada 2012 r. zawierające oświadczenie senator Alicji Chybickiej dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy nieposiadających tytułu specjalisty i niezawarcia umowy
na świadczenia w zakresie urologii, okulistyki i endoskopii przewodu pokarmowego
z Przychodnią „Ziemo-Vita” we Wrocławiu, przedstawiam, co następuje.
Warunki wymagane dla świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. Nr 111, poz. 653,
ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, świadczeń w określonych zakresach (poza lekarzem
specjalistą), może udzielać również lekarz ze specjalizacją I stopnia czy lekarz w trakcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny. Są to wymogi konieczne, warunkujące
przyjęcie oferty do dalszego postępowania konkursowego. Natomiast, zatrudnienie lekarza specjalisty powyżej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni skutkuje

44

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

przyznaniem dodatkowych punktów w ocenie oferty pod względem jakości (zarządzenie nr 81/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 listopada 2011 r., ze zm.).
Należy przy tym podkreślić, że lekarze ze specjalizacją I stopnia także mogą zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, a tym samym nie zostali wyeliminowani z rynku świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Niemniej, z uwagi na fakt, że program specjalizacji
dla lekarza specjalisty różni się czasem trwania oraz zakresem nabywanych umiejętności, od programu specjalizacyjnego lekarza z I stopniem specjalizacji, NFZ zróżnicował wycenę w rankingu oceniającym oferty.
Premiowanie lekarzy specjalistów przez Fundusz nie jest rozwiązaniem nowym,
wprowadzonym zarządzeniem nr 81/2011/DSOZ Prezesa NFZ – lecz ma miejsce od
wielu lat (chociaż sposób ich premiowania ulegał modyfikacjom). Przyznanie wysokiej punktacji dla zatrudnienia lekarza specjalisty w jak najwyższym wymiarze czasu
pracy wszystkich lekarzy w poradni miało na celu premiowanie świadczeniodawców,
którzy zapewniają optymalny poziom świadczonych usług.
Odnosząc się do niewybrania w postępowaniach konkursowych NZOZ „ZIEMO--VITA”, po uzyskaniu informacji z Dolnośląskiego OW Funduszu pragnę poinformować, że:
W dniu 10 lipca 2012 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowań. Do realizacji świadczeń wybrane zostały oferty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ocenie oferty.
a) Na ogłoszone postępowanie konkursowe w zakresie okulistyki na obszar miasta
Wrocławia wpłynęło 59 ofert (na 67 miejsc udzielania świadczeń). Do realizacji świadczeń wybrano 42 oferty (dot. 49 miejsc udzielania świadczeń), które
uzyskały łączną liczbę punktów w przedziale od 80,583 do 58,409 pkt. Oferta
NZOZ „ZIEMO-VITA” uzyskała 55,045 pkt. i zajęła 55. miejsce w rankingu.
b) Na ogłoszone postępowanie konkursowe w zakresie urologii na obszar Wrocławia wpłynęło 28 ofert. Do realizacji świadczeń wybrano 14 ofert, które uzyskały
łączną liczbę punktów w przedziale od 79,674 do 65,159 (oferta NZOZ „ZIEMO--VITA” uzyskała 47.500 pkt i zajęła 25. miejsce w rankingu).
c) Na ogłoszone postępowanie w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego na obszar kontraktowania obejmujący w tym przypadku region
wrocławski (grupę powiatów byłego województwa wrocławskiego) wpłynęło
21 ofert, w tym oferta „ZIEMO-VITA” Ośrodka Medycznego Sp. z o.o. W wyniku
rozstrzygnięcia przedmiotowego i postępowania zostało wybranych 15 najlepszych ofert, które w rankingu końcowym uzyskały najwyższą ilość punktów,
tj. od 52,500 do 72,256. Oferta „ZIEMO-VITA” Ośrodka Medycznego Sp. z o.o.
nie została wybrana, gdyż uplasowała się na ostatnim miejscu w rankingu osiągając 17,500 punktów. Kwota postępowania została w całości rozdysponowana
pomiędzy ofertami, które zajęły wyższą od niej pozycję w rankingu końcowym.
Z powyższego wynika, że pacjenci NZOZ „ZIEMO-ViTA” nie zostali pozbawieni dostępu do lekarzy ww. specjalności, natomiast oferty Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medyczny „ZIEMO-VITA” Sp. z o.o. we Wrocławiu, dotyczące
okulistyki, urologii i badań endoskopowych przewodu pokarmowego nie mogły zostać
wybrane, gdyż środki przeznaczone na ww. postępowania zostały rozdysponowane pomiędzy oferentami, którzy zajęli wyższą pozycję w rankingu. Zamierzeniem DOW NFZ
w trakcie prowadzonych postępowań konkursowych na okres od 01.09.2012 r. do
30.06.2015 r. był wybór najlepszych ofert i ich finansowanie na poziomie pozwalającym jak najefektywniej wykorzystać zgłoszony potencjał, co w efekcie powinno przełożyć się na zapewnienie dostępności do świadczeń na możliwie najwyższym poziomie.
Należy też podkreślić, że – uwzględniając poziom rozdysponowania środków finansowych w okresie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – będzie możliwe udzielenie o 4% więcej porad w zakresie okulistyki i o 3% więcej porad w zakresie urologii.
W odniesieniu do badań endoskopowych przewodu pokarmowego – gastroskopia, liczba możliwych do sfinansowania badań wzrasta o 12% w stosunku do możliwych do
wykonania, w oparciu o umowy rozwiązane z dniem 31 sierpnia 2012 r.
Podkreślenia wymaga fakt, że wyznacznikiem dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej nie może być liczba świadczeniodawców mających podpisane umowy z Wo-
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jewódzkim Oddziałem NFZ, a jedynie liczba porad możliwych do udzielenia. Jak wynika z przytoczonych wyżej danych nie będzie miało miejsca ograniczenie dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów. Prawa pacjenta w zakresie dostępności do
świadczeń nie zostaną naruszone, ponieważ zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), świadczeniobiorca ma prawo wyboru
świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej. Tak więc, pacjenci mają dostęp do świadczeniodawców, którzy najlepiej
spełniali stawiane wymagania.
Z poważaniem
PREZES
NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
Agnieszka Pachciarz
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Oświadczenie senatora Leszka Czarnobaja
oraz senatora Romana Zaborowskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Analizując dostępne dane dotyczące ponoszonych w ostatnich pięciu latach nakładów na remonty i modernizację dróg krajowych, nie można nie
zauważyć, że stosunek tych wydatków do kosztów ponoszonych w tym samym czasie na budowę autostrad i dróg ekspresowych jest zdecydowanie
niekorzystny, jeśli chodzi o remonty. Sytuacja taka nie pozwala na utrzymanie właściwego standardu tysięcy kilometrów dróg, które w codziennym
życiu gospodarczym i społecznym odgrywają co najmniej taką samą rolę
(na pewno nie drugorzędną) jak drogi ekspresowe i autostrady. Wiele parametrów technicznych tych dróg ulega degradacji, co stwarza naturalne
ograniczenie w zakresie bezpieczeństwa przewozu osób i towarów, a tym
samym stanowi swoisty hamulec, jeżeli chodzi o rozwój wielu subregionów
naszego kraju.
Niepokojąca jest nie tylko wielkość nakładów na remonty i modernizację,
ale ich coroczne ograniczanie – o ile w roku 2008 wyniosły one około 1,4 miliarda zł, to w roku 2011 przeznaczono na nie już tylko około 0,2 miliarda zł
(dane ze strony internetowej GDDKiA). Niejasna więc jest strategia dotycząca utrzymywania należytego standardu tych dróg, tym bardziej, że w przypadku wielu odcinków w ostatnich latach sporządzono wcale nie tanie dokumentacje pozwalające rozpocząć prace remontowe „od zaraz”. Przykładem
może być droga krajowa nr 20, gdzie na wielu odcinkach od Kościerzyny do
Miastka od dłuższego czasu gotowe są projekty budowlano-wykonawcze.
Panie Ministrze, jesteśmy przekonani, że poruszony problem jest bardzo dobrze analizowany przez ministerstwo i GDDKiA oraz że zostaną podjęte skuteczne działania zmierzające do tego, aby w kolejnych budżetach
znalazły się odpowiednie środki finansowe na remonty i modernizację dróg
krajowych. Deklarujemy jednocześnie pełne wsparcie działań Pana Ministra
w tym zakresie.
Prosimy o przedstawienie istotnych informacji o planie przedsięwzięć
zmierzających do odwrócenia niekorzystnych tendencji, jakie można zaobserwować w ostatnich latach. Będziemy również bardzo wdzięczni za
przekazanie precyzyjnych danych odnośnie do ponoszonych nakładów na
remonty i modernizację dróg krajowych w latach 2007–2012, gdyż informacje umieszczone na stronach GDDKiA i przedstawiane podczas spotkań na
posiedzeniach komisji senackich są często rozbieżne.
Z poważaniem
Leszek Czarnobaj
Roman Zaborowski
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Odpowiedź
Warszawa, 17 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS/043-20-796/12,
przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Leszka Czarnobaja i Senatora Romana Zaborowskiego podczas 20. posiedzenia Senatu w dniu 9 listopada 2012 r. dotyczące nakładów na remonty dróg w latach 2007–2012, uprzejmie
przekazuję następujące informacje.
Na podstawie art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu
infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.), Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządca dróg krajowych, finansuje zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg oraz
zarządzania nimi z wyjątkiem dróg krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Obecnie istniejąca sieć dróg krajowych znajdujących się w zarządzie GDDKiA ma
ponad 18 tys. km.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w pierwszym kwartale każdego roku, publikuje raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych.
Zamieszczone w dokumencie dane zbierane są dzięki prowadzonym systematycznie
pomiarom cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni w ramach tzw. Systemu
Oceny Stanu Nawierzchni „SOSN”.
Z danych zawartych w Raporcie o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2011 roku wynika, że aktualnie prawie 60% dróg krajowych (tj. 10 871 km) nie
wymaga w najbliższej przyszłości zabiegów. Natomiast ponad 40% sieci dróg krajowych (tj. 7 621 km) wymaga przeprowadzenia różnego rodzaju zabiegów – od wzmocnień, poprzez wyrównania, po zabiegi powierzchniowe – poprawiające właściwości
przeciwpoślizgowe lub uszczelniające powierzchnię jezdni. Dane o stanie technicznym
nawierzchni służą do oszacowania potrzeb finansowych w zakresie remontów sieci
drogowej.
Chciałbym jednak podkreślić, iż mimo trudności finansowych, udało się utrzymać
stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na analogicznym poziomie do roku poprzedniego. Jest to szczególnie istotne przy zadaniach, jakie stawiane są przed siecią
głównych dróg w Polsce. Resort transportu podejmuje szereg działań, wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji. Na przestrzeni kilku ostatnich lat stara się wdrażać optymalne rozwiązania, pozwalające minimalizować koszty oraz zapewniać wzrost jakości
prowadzonych prac, co jest wynikiem zmniejszenia liczby odcinków dróg w stanie
złym na korzyść odcinków w stanie dobrym. Głównym czynnikiem tych zmian, są oddawane do ruchu inwestycje drogowe – w większości drogi klasy A i S.
Nakłady poniesione na remonty dróg w interesujących Panów Senatorów latach
przedstawiają się następująco:
∙ 2007 r.: 1 188 400 tys. zł,
∙ 2008 r.: 1 041 700 tys. zł,
∙ 2009 r.: 528 900 tys. zł,
∙ 2010 r.: 433 300 tys. zł,
∙ 2011 r.: 227 200 tys. zł,
∙ środki zaplanowane na 2012 r. wg stanu na dzień 30 listopada br. to: 527 836 tys. zł.
Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z obowiązującym modelem finansowania
wprowadzonym ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
budowa i przebudowa dróg krajowych finansowana jest z Krajowego Funduszu Drogowego, natomiast remonty, bieżące utrzymanie dróg, prace przygotowawcze i zarzą-
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dzanie siecią drogową (z wyjątkiem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu),
finansowane są z budżetu państwa.
W projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok uchwalonym przez Radę Ministrów
w dniu 27 września 2012 r. w ramach funkcji 19 Infrastruktura transportowa, planowane wydatki w 2013 r. na remonty sieci drogowej wynoszą 400 mln zł. Ponadto
w 2013 r. zapewniono dodatkowe finansowanie z Krajowego Funduszu Drogowego
remontów dróg krajowych do kwoty 165 mln zł (zgodnie z ustaleniami z posiedzenia
Rady Ministrów z dnia 4 września br.).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. Rada Miejska
w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie), biorąc przykład z inicjatywy Rady
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz pozostałych gmin i powiatów znajdujących się nad rzeką Odrą, apeluje o pilne opracowanie, przyjęcie i wdrożenie rządowego programu systematycznego pogłębiania rzeki Odry na odcinku od jej górnego biegu na granicy południowej kraju aż po ujście rzeki
w jej dolnym biegu.
Gminy położone na szlaku nadodrzańskim czynią starania, by rzeka,
która od powodzi w 1997 roku była traktowana jako główne zagrożenie,
znów zaczęła być postrzegana jako szansa rozwoju nadodrzańskich gmin.
Gminy angażują się w realizację projektu „Odra dla turystów 2014 – rozwój
turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry”, którego celem jest ożywienie żeglugi na środkowym odcinku tej rzeki.
Regulacja rzeki przyczyni się do ograniczenia skutków negatywnych zjawisk hydrologicznych zachodzących wzdłuż jej koryta. Uważam za zasadne
opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania rzeki Odry,
uwzględniającego potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także
stwarzającego warunki dla stabilnej żeglugi. Jestem przekonany, że działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
podejmowane z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju terenu,
wzmocnią potencjał gospodarczy samorządów nadodrzańskich, przyczynią
się bezpośrednio do wzrostu liczby turystów, a gminy, powiaty i miejscowości położone nad rzeką Odrą, zamiast ciągłego niepokoju przed powodzią,
zaczną odczuwać, że ich położenie jest ich atutem.
Środki finansowe, którymi dysponują nadodrzańskie gminy, są niewystarczające na regulację koryta rzeki, która stanowi bezpośrednie zagrożenie
dla życia i bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących te miejscowości.
Rządowy program da szansę na to, by wzrósł poziom bezpieczeństwa społecznego, a nadodrzańskie miejscowości stały się miejscem, w którym rzeka
będzie stanowiła źródło dochodów, a nie strat.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Odpowiedź
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 10 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na oświadczenie senatora Roberta Dowhana przekazane przez
p. Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem
z dnia 16.11.2012 r., znak: BPS/043-20-797-MŚ/12, w sprawie opracowania rządowego programu systematycznego pogłębiania konta rzeki Odry, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski

Stanowisko w sprawie oświadczenia senatora Roberta Dowhana,
przekazanego pismem z dnia 16 listopada 2012 znak: BPS/042-20-797-MS-12
W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2012 r. znak: BPS/042-20-797-MS-12, przekazujące oświadczenie senatora Roberta Dowhana w sprawie opracowania rządowego
programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry, uprzejmie przedkładam,
co następuje.
W dniu 21 lutego 2012 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, regionalnych zarządów gospodarki
wodnej ze Szczecina, Poznania, Wrocławia i Gliwic oraz przedstawicieli urzędów marszałkowskich z województw: śląskiego, opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, w celu merytorycznego omówienia zasadności opracowania ww. programu.
Na spotkaniu została przedstawiona uchwała Nr XII/73/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wystosowania apelu
do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego
pogłębiania koryta rzeki Odry, w ślad za którą do Premiera uchwały i apele poparcia
skierowały liczne gminy i powiaty.
Podczas dyskusji dotyczącej zasadności opracowania ww. programu uczestnicy
spotkania zgodzili się co do tego, iż nie ma konieczności podjęcia działań związanych
z opracowaniem takiego programu dla koryta rzeki Odry na szczeblu rządowym.
Przedmiotowy problem dotyczy cyklicznego usuwania odsypisk i osadów, zwłaszcza po przejściu znaczących wezbrań, na odcinkach rzeki Odry skanalizowanej i swobodnie płynącej na odcinku od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej, gdzie następuje znacząca akumulacja osadów. Problem ten szczególnie się uwidacznia po powodziach,
np. powódź w roku 2010 skutkowała naniesieniem i odłożeniem się znaczącej ilości
osadów powyżej stopni wodnych, gdzie nastąpiło nie tylko znaczące zmniejszenie głębokości wody na szlaku żeglownym Odry, ale również uniemożliwienie manewrowania
zamknięciami jazów i śluz do czasu usunięcia zamulenia i odsypisk.
Ww. problem pogłębiania dna rzeki (odprowadzania odkładających się osadów
i rumowiska) może zostać rozwiązany przez odbudowę zniszczonych budowli regulacyjnych i modernizację zabudowy regulacyjnej rzeki, których realizację zapewniają
w miarę posiadanych środków finansowych regionalne zarządy gospodarki wodnej.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odcinek rzeki Odry będący w administracji tej jednostki ma charakter rzeki swobodnie płynącej, uregulowanej przy pomocy budowli
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regulacyjnych w postaci tam podłużnych i poprzecznych (ostróg), opasek brzegowych
i innych form ubezpieczeń brzegów, mających na celu koncentrację nurtu w korycie rzecznym. Jednocześnie znaczna część tego odcinka rzeki Odry stanowi granicę
państwa, co powoduje konieczność prowadzenia wszelkich prac zgodnie z Umową
zawartą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej. Obecnie w wyniku polsko-niemieckich uzgodnień
opracowywana jest wspólna koncepcja zabudowy regulacyjnej granicznego odcinka
rzeki Odry. Planowane do przeprowadzenia prace na Odrze granicznej mają charakter
utrzymaniowy, polegający na odtworzeniu istniejącej zniszczonej zabudowy regulacyjnej. Efektem tych prac ma być uzyskanie poprawy warunków przepływu wody oraz
uzyskanie założonej głębokości wynoszącej co najmniej 180 cm, z rocznym prawdopodobieństwem przekroczenia tej wartości na poziomie 80% na odcinku od ujścia
Nysy Łużyckiej do ujścia Warty oraz na poziomie 90% na odcinku od ujścia Warty do
Widuchowej.
Pogłębianie toru wodnego, jako działanie samo w sobie na rzece swobodnie płynącej, nie może być stosowane jako podstawowa czynność utrzymaniowa, a jest bardziej
działaniem interwencyjnym i musi być ściśle powiązane z pracami odtworzeniowymi
zabudowy regulacyjnej. Poprawa przepływu wody oraz głębokości w rzece, w obrębie
szlaku żeglownego, będą wynikały z odtworzenia zabudowy regulacyjnej, a lokalne
działania polegające na wybraniu urobku z dna rzeki będą związane jedynie z pracami przy tej zabudowie oraz mogą być wykonywane w określonym zakresie w celu
przyspieszenia uzyskania zaplanowanych efektów jakie ma przynieść odtworzenie zabudowy.
W rejonie Szczecina na śródlądowych drogach wodnych wymagane jest prowadzenie prac bagrowniczych w ramach działań utrzymaniowych, ale tylko na niektórych
odcinkach dróg wodnych. Są to przede wszystkim Przekop Klucz-Ustowo, a także
jezioro Dąbie. Prace te służą utrzymaniu wymaganych parametrów eksploatacyjnych
dla określonej klasy żeglowności i dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, poprzez
poprawę przepływu wody i warunków dla pracy lodołamaczy. Cykliczne bagrowania
prowadzone są również na śródlądowym odcinku rzeki Regalicy w Szczecinie, wykonywane przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach utrzymania dostępności statków
morskich do nabrzeży Portu Szczecin zlokalizowanych na rzece Regalicy.
Roboty pogłębiarskie realizowane przez RZGW Szczecin prowadzone były w ramach następujących prac:
1. Ubezpieczenie brzegu na odcinku ujścia Dąbskiej Strugi do rzeki Regalica –
okres realizacji 2009–2010;
2. Pogłębianie wejścia do portu w Nadzorze Wodnym Słubice – okres realizacji
2011 r.;
3. Likwidacja wypłyceń dna na przekopie Klucz-Ustowo – okres realizacji 2011 r.
Obecnie RZGW Szczecin jest w trakcie przygotowywania zadania inwestycyjnego
dotyczącego pogłębienia głównego toru wodnego w jeziorze Dąbie, które to zadanie,
zgodnie z podpisanym dokumentem tezowym pomiędzy stroną polską i niemiecką,
ma być wspólnie finansowane w ramach działania o charakterze przeciwpowodziowym. Również w ramach tego dokumentu określono konieczność pogłębienia Przekopu
Klucz-Ustowo do głębokości umożliwiającej przechodzenie przekopem większych statków o charakterze rzeczno-morskim.
Z kolei Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawił informacje, iż wszelkie prace pogłębiarskie na rzece Odrze będącej w administracji tej jednostki skupione są na odcinku skanalizowanym, tj. od Kędzierzyna-Koźla
do Brzegu Dolnego i mają na celu przywrócenie i utrzymanie głębokości tranzytowej.
Prace udrożnieniowe wykonywane są w miejscach najbardziej narażonych na zamulanie, szczególnie utrudniających żeglugę – są to najczęściej awanporty i kanały śluz.
W celu usprawnienia działań związanych z prowadzeniem prac pogłębiarskich RZGW
we Wrocławiu przystąpiło do procedury związanej z wyłonieniem firmy zewnętrznej
odpowiedzialnej za utrzymywanie szlaku żeglownego z odpowiednią głębokością.
W przypadku Odry swobodnie płynącej utrzymanie odpowiednich głębokości tranzytowych jest pochodną odpowiedniego stanu infrastruktury regulacyjnej. W pierw-
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szej kolejności należy wykonać naprawę obiektów regulacyjnych, a następnie wdrożyć
prace pogłębiarskie. Działania w tym kierunku RZGW we Wrocławiu podjęło wyłaniając firmę zewnętrzną, która będzie prowadzić pogłębianie newralgicznych miejsc.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przekazał informacje, iż od Jazu Koźle w górę rzeki na odcinku 23,5 km została dopuszczona i uzgodniona eksploatacja kruszywa z koryta rzeki przez podmioty prywatne działające na bazie stosownych pozwoleń wodnoprawnych, wydanych przez Marszałka Województwa
Opolskiego. Celem tych działań, zaplanowanych na okres 2009–2013, jest pogłębienie
toru żeglugowego, szczególnie w cofce wód spiętrzonych jazem Koźle, łagodzenie negatywnych efektów erozyjnych wody ujawnionych po wezbraniach, jak również poprawa
drożności koryta wpływająca na obniżenie poziomu wód powodziowych i ograniczenie
strefy zalewów.
Na dalszym odcinku rzeki do Raciborza istnieje odremontowana i odbudowywana
odcinkowo systematyczna zabudowa regulacyjna koryta cieku z ukształtowaną trasą
regulacyjną i linią brzegową. System tam poprzecznych (ostróg) powoduje utrzymywanie drożności i wymaganej głębokości koryta w osi cieku dla małych jednostek pływających przy przepływach kształtujących się w przedziale od górnej granicy stanów
niskich do średnich.
W przypadku tworzenia się lokalnych osypisk i przetasowań na bieżąco, w miarę
możliwości finansowych, podejmowane są stosowne działania interwencyjne związane
z poprawą stanu drożności koryta przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji urządzeń regulacyjnych i poszanowaniu ujawnionych samoistnych procesów renaturyzacji rzeki.
Wszystkie ww. działania podejmowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej przyczynią się do poprawy drożności koryta rzeki Odry, a zatem do spełnienia
postulatów przedstawicieli gmin i powiatów nadodrzańskich.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DzU z 2003 r. nr 32, poz. 262 ze zm.), wydanym na
podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (t.j. DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.), polegających na wprowadzeniu w rozdziale 7 regulującym „Warunki dodatkowe dla taksówek”
przepisu wprowadzającego jednolitą barwę taksówek (wybór koloru ma
docelowo zostać dokonany przez samorządy). Dla taksówek wykonujących
przewozy w dniu wejścia w życie zmiany przepisów dopuszczalne byłoby
oklejenie pojazdów folią.
Zmiana barw karoserii taksówek miałaby dotyczyć tylko nowych taksówek. Dotychczas użytkowane taksówki nie byłyby przemalowywane,
a jedynie oznakowywane. Wprowadzenie jednolitej barwy taksówek ułatwi
identyfikację pojazdów oraz wyeliminuje przypadki przewozów dokonywanych przez przedsiębiorców lub inne osoby, nieposiadające licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa przewozów i zmniejszy ryzyko nadużyć. W tym stanie rzeczy
działania w tym zakresie są konieczne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan


Odpowied
Warszawa, 14 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 16 listopada 2012 r. znak BPS/043-20-798/12
przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Pana Roberta Dowhana podczas
20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r. w sprawie unifikacji koloru
taksówek, przedstawiam następujące stanowisko.
Kwestie związane z dodatkowymi warunkami technicznymi dla taksówek w zakresie wyposażenia i oznakowania, uregulowane są w §24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).
Przepis §24 ust. 4 ww. rozporządzenia przewiduje, że dopuszcza się stosowanie
dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer
boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem, że
są one zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku
komunalnego.
Przepisy ww. rozporządzenia nie odnoszą się do koloru, na jaki powinny być pomalowane taksówki i tym samym nie stwarzają możliwości podejmowania decyzji w tym
zakresie.
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Idea ujednolicenia koloru taksówek przedstawiona przez senatora Pana Roberta
Dowhana, podobnie do funkcjonujących w niektórych państwach standardów, wydaje się być słuszna. Jednakże ze względu na sytuację ekonomiczną oraz koszty związane z wdrożeniem tego przedsięwzięcia, które nie tylko obciążałoby taksówkarzy, lecz
mogłoby się także przełożyć na wzrost cen za usługę przewozu taksówką, powoduje,
że obecnie nie wydaje się zasadne wprowadzenie postulowanej zmiany.
Pan senator Robert Dowhan wskazał dodatkowo, że postulowana przez niego unifikacja koloru taksówek obejmować miałaby wyłącznie pojazdy nowe. Oznaczałoby to,
że obowiązek jednolitego koloru taksówek nie dotyczyłby pojazdów już wykorzystywanych w przewozach taksówkowych, co nie zmienia faktu, że propozycja ta pociąga za
sobą określone skutki finansowe dla przedsiębiorców.
Jednocześnie należy zauważyć, iż nie ma przeszkód, aby to środowisko taksówkarzy we współpracy z właściwą jednostką samorządu terytorialnego podjęło z własnej
inicjatywy decyzję o wyborze jednolitego koloru taksówek na terenie danej gminy. Zastosowanie jednolitego koloru taksówek w poszczególnych gminach i wybór określonego koloru powinien bowiem wynikać ze wspólnej inicjatywy samorządu i stowarzyszeń
zrzeszających taksówkarzy, a nie stanowić inicjatywę odgórną wprowadzającą rozwiązania, które mogłyby okazać się sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi oraz nieść
za sobą określone skutki ekonomiczne dla przedsiębiorców, w szczególności w dobie
obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Stanisława Gorczycy,
Leszka Czarnobaja, Stanisława Hodorowicza
oraz Leszka Piechoty
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Zgodnie z art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów – niezależnie
od tego, kto go dokonał – podlega ocenie co do zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Oceny takiej dokonują odpowiednie komisje, w skład których
wchodzą członkowie Polskiego Związku Łowieckiego lub Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.
W myśl art. 34 pkt 4 prawa łowieckiego ustalanie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych jest jednym z zadań Polskiego Związku
Łowieckiego, które realizowane jest poprzez uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad selekcji osobniczej
i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy
ocenie prawidłowości odstrzału.
Przestrzeganie powyższych zasad przez członków PZŁ jest sankcjonowane dyspozycją z §154 ust. 1 statutu PZŁ, który za naruszenie zasad
selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów oraz zasad postępowania z trofeami łowieckimi przewiduje możliwość nakładania przez
właściwe zarządy okręgowe PZŁ kar porządkowych w postaci: upomnienia,
nagany, zawieszenia w prawach polowania na określony gatunek samców
zwierzyny płowej lub muflonów na okres do lat dwóch, a nawet zawieszenia w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflonów na okres
do lat dwóch. Rygoryzm przytoczonej regulacji wzmacniają przepisy art. 42
ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 prawa łowieckiego, które przymuszają polskich
myśliwych do przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego, a tym samym do poddania się wymogom jego statutu oraz wydanym w oparciu o ten
akt innym uchwałom organów PZŁ. Stan taki powoduje, że myśliwy ukarany przez zarząd okręgowy PZŁ karą zawieszenia w prawach polowania na
określony gatunek samców zwierzyny płowej lub muflonów na okres do lat
dwóch przez ten okres nie może korzystać z posiadanych na mocy art. 42
ust. 3 ustawy – Prawo łowieckie uprawnień łowieckich o charakterze państwowym.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na naruszenie – w odniesieniu do sankcjonowania naruszenia zasad selekcji – naczelnej zasady
prawa karania nullum crimen sine lege certa, zgodnie z którą każdy podlegający odpowiedzialności o charakterze dolegliwościowym musi mieć
zapewnioną uprzednią możliwość zorientowania się, które zachowania są
dopuszczalne, a które nie. Zwraca się do nas coraz więcej myśliwych wyrażających poczucie krzywdy wynikające z naruszenia powyższej zasady
prawa karania.
Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt
łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości
odstrzału w wielu miejscach odwołuje się do pojęcia „myłkus”, które nie
jest określone normatywnie, co powoduje, że nawet poszczególne komisje
oceny trofeów działające w oparciu o art. 42d ustawy – Prawo łowieckie
niejednolicie je definiują. Komisje stosują na przykład dodatkowe kryterium w postaci oceny przyczyny powstania deformacji poroża, nie uznając
za myłkusy tych sztuk, w przypadku których do zmian doszło w wyniku oddziaływania czynników mechanicznych – na przykład uszkodzenia
możdżenia lub tyki (parostka) w okresie wzrostu – co nie jest możliwe do
ustalenia za życia zwierzęcia i nie może być dostrzeżone przez myśliwego
przed oddaniem strzału.
Chociaż w literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż myłkusem jest samiec zwierzyny płowej z nieprawidłowo rozwiniętym porożem, przyznać
należy, że definicja ta jest nieostra. Myśliwy, który przed oddaniem strzału
w pełni rozpoznał poroże zwierzęcia, nie może mieć gwarancji, że pozyskana przez niego sztuka faktycznie zostanie zakwalifikowana jako mył-
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kus, zwłaszcza jeżeli deformacje poroża nie były nadmierne i obejmowały
na przykład tylko jedną tykę lub parostek albo tym bardziej ich część. Co
więcej, problemowa uchwała w tym zakresie wydaje się być nie do końca konsekwentna, ponieważ w odniesieniu do samców sarny odróżnia od
myłkusów zwierzęta noszące poroże powyżej formy szóstaka, mimo że literatura łowiecka właśnie formę szóstaka traktuje jako docelową i najbardziej pożądaną u rogaczy.
W języku powszechnym jako mułkusa zwykle określa się samca, którego poroże jest zniekształcone w wyniku oddziaływania różnych czynników.
Granica pomiędzy zniekształceniami małymi (nieznacznymi) a znacznymi,
z uwagi na dużą zmienność w morfologii poroży, jest jednak trudna do sprecyzowania tak, aby mogła mieć charakter uniwersalny, dlatego dla zapewnienia poczucia pewności prawa i bezpieczeństwa jego adresatów konieczne wydaje się wprowadzenie wyraźnej definicji normatywnej, która jednoznacznie określi, jakie formy poroża posiadają myłkusy. Myśliwy oddający
strzał do rozpoznanego zwierzęcia nie może być bowiem zdany na dowolną
ocenę komisji, tym bardziej że jak wynika z treści art. 42d ustawy – Prawo
łowieckie w składach komisji mogą zasiadać osoby zupełnie niedoświadczone, niemające nawet uprawnień selekcjonerskich.
Naszym zdaniem taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. W związku
z tym chcielibyśmy zadać pytanie, w jaki sposób Minister Środowiska – jako
podmiot uprawniony z mocy art. 35a ust. 1 prawa łowieckiego do nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim – zapatruje się na powyższy problem
i czy zamierza stanąć w obronie myśliwych, zagrożonych uznaniowymi decyzjami komisji oceniających prawidłowość odstrzału?
Stanisław Gorczyca
Leszek Czarnobaj
Stanisław Hodorowicz
Leszek Piechota


Odpowied
Warszawa, 13.12.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem z dnia 9 listopada 2012 r. senatora Stanisława Gorczycy złożonym wspólnie z grupą senatorów na 20. posiedzeniu Senatu RP,
przedkładam w załączeniu zajęte stanowisko w tej sprawie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Odpowiedź na oświadczenie z dnia 9 listopada 2012 r. złożone przez senatorów Stanisława Gorczycę, Leszka Czarnobaja, Stanisława Hodorowicza i Leszka
Piechotę na 20. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad
oceny prawidłowości odstrzału zwierzyny płowej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do tzw. myłkusa.
Zgodnie z art. 42d ustawy Prawo łowieckie odstrzał samców łosi, jeleni, danieli,
saren i muflonów podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej.
Zasady te zgodnie z art. 34 pkt 4 ustala Polski Związek Łowiecki. Oceny w obwodach
podlegających wydzierżawieniu dokonują komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki, w skład których wchodzą przedstawiciele: Polskiego Związku Łowieckiego oraz
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a w obwodach wyłączonych
z wydzierżawienia ich zarządcy przy udziale odpowiednio przedstawiciela: Polskiego
Związku Łowieckiego albo Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe bądź
obu z nich. Od każdej oceny przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej, działającej przy zarządzie okręgowym PZŁ, która to dokonuje ponownej analizy trofeum i podejmuje nową niezależną decyzję. W komisjach oceny prawidłowości odstrzału winni
zasiadać myśliwi z długoletnim stażem członkowskim, posiadający uprawnienia selekcjonera, w większości posiadający ukończone szkolenie organizowane przez Polski
Związek Łowiecki, z zakresu oceny wieku zwierzyny oraz wstępnej wyceny medalowej
czyli o wysokich kompetencjach łowieckich.
Jednym z zadań jakie ustawodawca powierzył Polskiemu Związkowi Łowieckiemu
jest prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych. Nie jest możliwe
prowadzenie gospodarki łowieckiej opartej tylko na prowadzeniu zabiegów hodowlanych (odstrzały selekcyjne) bez posiadania narzędzi dyscyplinujących. Brak penalizacji rażących naruszeń ustalonych norm postępowania, doprowadziłby bowiem do
braku efektów hodowlanych, osłabienia populacji jelenia, sarny, muflona i daniela.
Jednakże w świetle sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada br. w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP, każde pozbawienie możliwości wykonywania polowania przez zastosowanie
kary zawieszenia w uprawnieniach selekcjonerskich czyli ograniczenia realizowania
uprawnień łowieckich o charakterze państwowym, będzie mogło być poddane kognicji sądów powszechnych. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, do której zobowiązuje
wyrok Trybunału Konstytucyjnego unormuje opisaną w oświadczeniu sytuację pod
względem odpowiedzialności myśliwych w tym zakresie, dając im możliwość odwołania się do sądów powszechnych. Zaś sądy powszechne swoje wyroki będą mogły
oprzeć o opinie niezależnych biegłych z zakresu łowiectwa, co wykluczy uznaniowość
podstawowej oceny.
Definicje słownikowe i podręcznikowe myłkusa przytoczone poniżej wyraźnie obrazują złożoność problemu, z którym musieliby uporać się próbujący ustalić sztywne
kryteria wyceny, nie mając przy tym gwarancji ich jednoznaczności.
„Myłkus – samiec zwierzyny płowej, zwłaszcza jelenia byka i kozła sarny, o porożu wyraźnie zniekształconym w wyniku choroby, uszkodzenia ciała (najczęściej jąder) itp.: formy myłkusowate poroża: korkociągi, rogi baranie, peruka, i in.” Hoppe S.
Słownik języka łowieckiego. 1981. PWN. Warszawa.
Zgodnie z Łowieckim Podręcznikiem Selekcjonera (Oficyna Wydawnicza Forest
i ZG PZŁ 2011, red. Prof. Roman Dziedzic) myłkus to:
1) „Poroża różniące się od prawidłowych wzorców nazywamy popularnie myłkusami” (str. 89).
2) „Myłkusowatość i anormalność to deformacje morfologii poroży, lecz stopień deformacji jest większy w porożach anormalnych. Niewielkie „kroczenie” tyk uznaje się
jako wadę budowy, ale silne „kroczenie” przy kącie pomiędzy tykami np. ok 45o będzie
traktowane jako myłkusowatość. Przykładowo prostki bagienne o porowatej tkance
kostnej, prawie czarnym zabarwieniu, zmurszałych zakończeniach odnóg i grotów
i ewentualnie niewielkiej krzywiźnie tyk można kwalifikować jako normalne (można
wyceniać pod kątem medalowym). Natomiast również parostki bagienne o cechach
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ogólnych takich jak opisane powyżej, ale o silnie skręconych tykach i odnogach już
nie kwalifikują się do takiej wyceny. Wielotykowość to podstawa do zakwalifikowania
poroża jako myłkusa, ale również kwalifikacja jako poroża anormalnego. Perukarz
traktowany jest jako poroże anormalne. Granica pomiędzy parostkami normalnie
ukształtowanymi a myłkusami, a także pomiędzy myłkusami a anormalnymi nie jest
sprecyzowana…” (str. 97).
3) „Wśród kozłów wykształcających prawidłowe (normalne) poroże obserwujemy
liczne przypadki nasadzania przez kozły parostków nieprawidłowo rozwiniętych, zniekształconych. Kozły wykształcające takie poroże nazywamy myłkusami. Określenie
to dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej budujących poroże zdeformowane.
Jest ono jednak szczególnie często spotykane u kozłów” str. 167. Wątpliwość co do
uszkodzeń mechanicznych trofeów łowieckich i ich oceny co do zgodności z zasadami
selekcji osobniczej i populacyjnej, które pojawiają się w oświadczeniu, mogą wynikać
z dwojakiego powodu. Po pierwsze, uszkodzenia powstały za życia zwierzyny i na podstawie oceny prawidłowości odstrzału udało się to określić lub po drugie, uszkodzenie
powstało po dokonaniu odstrzału w celu ukrycia niewłaściwej decyzji myśliwego. Obydwa przypadki odnoszą się do uszkodzeń mechanicznych, jednakże są w większości
wypadków łatwe do rozpoznania przez komisję oceny.
Podsumowując, pozostaję na stanowisku, że praktycznie nie ma możliwości precyzyjnego i jednoznacznego określenia definicji myłkusa z uwagi na wielorakość form
i kształtów jakie mogą przyjmować te trofea. Należy zatem przyjąć, że myłkusem,
w zależności od wieku zwierzyny nazwiemy znaczącą zmianę wyglądu pożądanego
trofeum, w stosunku do ujętego w wytycznych. Oczywiście, wszelkie przedłożone
i uzasadnione merytorycznie propozycje w tym zakresie winny być szczegółowo rozpatrywane przez Naczelną Radę Łowiecką włącznie z zasięgnięciem opinii autorytetów naukowych, praktyków oraz społeczności myśliwych i w końcu doprowadzić do
ewentualnej zmiany obowiązującej uchwały, o ile takie kryteria będą mogły być jednoznacznie sprecyzowane.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatorów Stanisława Gorczycy,
Leszka Czarnobaja, Stanisława Hodorowicza
oraz Leszka Piechoty
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Zgodnie z art. 34 pkt 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo
łowieckie do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy organizowanie
szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego.
Kompetencja ta jest o tyle istotna, że warunkiem uzyskania jakichkolwiek
uprawnień łowieckich jest odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki. Oznacza to, że udział w szkoleniu organizowanym
przez autonomiczną organizację społeczną jest obowiązkowy dla każdego,
kto ubiega się o uzyskanie uprawnień o charakterze państwowym.
Mimo że ustawa – Prawo łowieckie określa, że Polski Związek Łowiecki
powinien ustalić wysokość opłat za szkolenie i egzaminowanie, uwzględniając wyłącznie poniesione koszty, w rzeczywistości traktowane jest to
jako rodzaj działalności gospodarczej, ukierunkowanej na osiągnięcie dochodu. Świadczy o tym fakt, że uczestnicy szkoleń i egzaminów zmuszani
są do wnoszenia opłat, których wysokość niejednokrotnie sięga niemal półtora tysiąca złotych, podczas gdy analogiczne szkolenie i egzamin kosztują
na przykład w USA – równowartość 40 zł, w Kanadzie – 75 zł, a w Szwecji
– 150 zł.
Podczas naszych spotkań łowieckich czy przy okazji udziału w międzynarodowych konferencjach często spotykamy kolegów – myśliwych z zagranicy. Są oni zdziwieni tym, że nasza organizacja łowiecka, czyli Polski Związek Łowiecki, tak drastycznie zawyża cenę szkoleń i egzaminów.
W tym momencie rodzi się pytanie, czy w związku z przekazaniem przez
ustawę na rzecz organizacji społecznej kompetencji w zakresie szkolenia
i egzaminowania w celu uzyskania uprawnień łowieckich państwo, minister
środowiska zachowuje kontrolę nad ustalaniem przez PZŁ wysokości opłat.
Prosimy Pana Ministra o informację także o tym, w jaki sposób kalkulowane są przez Polski Związek Łowiecki koszty szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania uprawnień łowieckich.
Stanisław Gorczyca
Leszek Czarnobaj
Stanisław Hodorowicz
Leszek Piechota
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Odpowiedź
Warszawa, 13.12.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem z dnia 9 listopada 2012 r. senatora Stanisława Gorczycy złożonym wspólnie z grupą senatorów na 20. posiedzeniu Senatu RP,
przedkładam w załączeniu zajęte stanowisko w tej sprawie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

Odpowiedź na oświadczenie z dnia 9 listopada 2012 r. złożone przez senatorów Stanisława Gorczycę, Leszka Czarnobaja, Stanisława Hodorowicza i Leszka
Piechotę na 20. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie kosztów szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania uprawnień łowieckich.
Ustawodawca zobowiązał Polski Związek Łowiecki do realizacji zadania polegającego na organizowaniu szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa
myśliwskiego równocześnie zobowiązując go do powoływania komisji egzaminacyjnych do przyjmowania składanych egzaminów uprawniających do wykonywania polowania. Ustalanie wysokości opłat winno uwzględniać poniesione koszty. Na pewno
nie można tej działalności nałożonej ustawą Prawo łowieckie uznać za działalność
gospodarczą nastawioną na zysk.
Wartość szkolenia i przeprowadzania egzaminów w poszczególnych okręgach łowieckich jest różna, co wynika ze specyfiki ponoszonych kosztów. Niemniej jednak
koszty te wahają się w granicach 500–1200 zł (zależnie od miejsca ich organizacji) jak
wynika to z wyjaśnień uzyskanych w PZŁ.
Na ogólny koszt kursu i egzaminu składają się m.in.:
– zaopatrzenie kandydata w niezbędne materiały szkoleniowe, w tym dwutomowy
podręcznik „Łowiectwo”, „Łowiecki podręcznik dla selekcjonerów”, Statut PZŁ,
Prawo łowieckie, Zasady wykonywania polowania,
– honoraria dla lektorów i ekspertów PZŁ, biorących udział w wykładach,
– amunicja śrutowa i kulowa, tarcze, rzutki, wynagrodzenie dla instruktorów
strzelectwa w czasie egzaminu praktycznego na strzelnicy,
– koszt wynajęcia sali wykładowej (nie wszystkie zarządy okręgowe PZŁ posiadają
własne),
– koszty administracyjne (w przypadku najmu sali m.in. koszt energii elektrycznej, wody itp.),
– ubezpieczenie,
– ewentualne koszty organizacji wycieczek na wystawy, do muzeów i OHZ-tów
w celu zapoznania się z praktycznym wykonywaniem gospodarki łowieckiej,
W przypadku Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie, kurs dla kandydatów do
uzyskania uprawnień podstawowych obejmuje łącznie 80 godzin szkolenia, które odbywa się przeważnie w dniach wolnych od pracy, tj. w soboty i niedziele. Udział w wy-
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kładach bierze ok. 15–20 lektorów i ekspertów PZŁ, którzy uzyskali niezbędne kwalifikacje do szkolenia kandydatów na myśliwych.
Sytuacja w zakresie opłat w USA i Kanadzie w licencyjnych modelach łowiectwa
jest diametralnie inna. Dla przykładu w USA każdy rezydent lub obywatel, oczywiście
niekarany, może zostać myśliwym po uzyskaniu Karty Posiadacza Broni Palnej, tzw.
FOlD Card (Firearm Owner’s Identification Card). Nie ma tam mowy o odbywaniu
stażu i zdawaniu egzaminów. Karta Łowiecka /hunting license/ jest stosunkowo tania dla osób zamieszkałych w danym stanie, ale daje prawo polowań tylko w nim. Są
też różne jej formy i tak np. hunting license może być tylko na drobną lub tylko na
grubą zwierzynę (Big Game), na tereny stanowe lub prywatne, bądź na specyficzny
gatunek zwierzyny, lub na wszystko razem wzięte. Są to rozwiązania, które o ile mogą
sprawdzać się w krajach o szczególnej specyfice obszarów łowieckich, o tyle nie będą
sprawdzały się we wszystkich krajach europejskich.
Zgodnie z informacją uzyskaną z FACE, w Szwecji koszty wyłącznie egzaminu
(pod warunkiem jego zdania przy pierwszym podejściu) wynoszą ok. 100 euro, z tym,
że wartość amunicji stanowi dodatkowy koszt. Dodatkowo istnieje roczna opłata do
Agendy Ochrony Środowiska w wysokości ok. 35 euro za sezon. Kandydat na myśliwego przygotowuje się samodzielnie do egzaminu lub na kursach prywatnych, które
stanowią dodatkowe obciążenie finansowe kandydata znacznie przekraczające kwotę
wymienioną w oświadczeniu.
Kolejnym przykładem są Niemcy. Koszt samego egzaminu mieści się w przedziale
od 150 do 320 euro w zależności od landu. Ostatnia ankieta Niemieckiego Związku
Myśliwych, wg informacji przekazanej przez FACE, wykazała, że uzyskanie licencji
łowieckiej (kursy, materiały, itp.) kosztuje średnio 1500–2000 euro. Należy tu także
zaznaczyć, że konieczne jest ukończenie kursu przygotowawczego prowadzonego także przez organizację łowiecką (Landjagdverband).
Natomiast w Danii kandydat płaci 30 euro w ramach opłaty dla Nature Agency za
sam egzamin. Koszt książki z materiałami edukacyjnymi to 60 euro. Koszt roczny odnowienia licencji to 70 euro. Najczęściej kandydaci przygotowują się poprzez uczestnictwo
w kursie przygotowawczym, który kosztuje od 330 do 350 euro. Zatem koszt całego
szkolenia i egzaminu również znacznie przewyższa koszty szkolenia w naszym kraju.
We Francji koszt egzaminu i uzyskania uprawnień to 46 euro (jakkolwiek koszt
nadania ważności w poszczególnych departamentach może być wyższy), z tym że
FACE zastrzegło, że koszt uzyskania uprawnień łowieckich może być znacząco wyższy
w związku z kosztami obowiązkowego kursu przygotowawczego w regionalnej organizacji łowieckiej.
Uwzględniając różnorodność uwarunkowań występujących w różnych zarządach
okręgowych PZŁ i mających wpływ na jakość i koszt organizowanych szkoleń i egzaminów, należy zgodzić się, że różnicowanie wysokości opłat jest uzasadnione. Zgodność kalkulacji z wykonaniem jest oceniana m.in. przez NIK czy kontrole skarbowe.
Pozostaje także w sferze zainteresowania prasy łowieckiej, a przede wszystkim jest
pod kontrolą zainteresowanych problemem członów PZŁ. Nadzór ministra właściwego
do spraw środowiska, jako organu nadzorującego wynika z zapisu art. 35a ustawy
Prawo łowieckie oraz przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach i w takim zakresie
jest wykonywany tzn. żądania od PZŁ udzielania wyjaśnień, występowania o usunięcia nieprawidłowości, czy wystąpienia do sądu w przypadku niepodporządkowania się
ww. żądaniom, a w ostateczności zainicjowanie postępowania sądowego.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator RP i mieszkanka województwa lubuskiego z uwagą śledzę
działania zmierzające do uporządkowania i wykorzystania rzeki Odry jako
ważnego środka komunikacji wzmacniającego potencjał gospodarczy i turystyczny przyległych regionów. Cenne doświadczenia zdobyte podczas pełnienia funkcji wojewody lubuskiego pozwalają mi także na zwrócenie uwagi
na najważniejszy w tym kontekście problem bezpieczeństwa i konieczność
przeprowadzenia uregulowania, modernizacji i inwestycji zmierzających do
podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Jako współorganizator międzynarodowej konferencji „Nowa szansa dla
Odry” pragnę złożyć na ręce Pana Ministra wnioski i wspólne stanowisko
organizatorów wypracowane podczas tej konferencji. Inwestycje w zagospodarowanie rzeki pod względem turystycznym i rekreacyjnym zgodnie z wymogami ochrony środowiska mogą sprawić, że stanie się ona atrakcyjna
turystycznie nie tylko dla mieszkańców Nadodrza, ale także dla pozostałych
regionów Europy. W związku z tym w imieniu swoim oraz Zachodniej Izby
Przemysłowo-Handlowej, Unii Izb Łaby i Odry, a także IHK Ostbrandenburg
we Frankfurcie nad Odrą apeluję o:
— jak najszybsze podpisanie umowy międzynarodowej między Polską
a Niemcami, która pozwoli na opracowanie wspólnych koncepcji i harmonogramów zagospodarowania Odry, a w dalszej kolejności na rozpoczęcie
niezbędnych inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej z budżetu
2014–2020 r.;
— przystąpienie do kompleksowej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. ODW jest ważnym elementem europejskiej sieci dróg śródlądowych.
Modernizacja wiąże się nie tylko z wymaganiami wynikającymi z potrzeb
transportowych. To także istotne dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zapewnienie stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu oraz wykorzystanie rzeki jako źródła energii odnawialnej. Modernizacja Odry oznacza wzrost znaczenia regionów nadodrzańskich w wymianie
gospodarczej oraz ich pełną integrację z systemem europejskich dróg wodnych. Włączenie ODW w jeden spójny żeglugowy system transportowy Europy przyniesie wiele korzyści dla krajów UE, przede wszystkim umożliwi
transport towarów i osób tanio i bezpiecznie. Ze względu na to, że Odra jest
rzeką międzynarodową łączącą ze sobą trzy państwa, wszelkie działania
w zakresie jej modernizacji powinny być podejmowane zgodnie ze wspólnie
wypracowaną polityką;
— zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki
Odry, na co składają się: dobry stan wałów przeciwpowodziowych, zmniejszenie szorstkości w międzywalu, zachowanie odpowiednich głębokości dla
lodołamaczy. Specyfiką zagrożeń powodziowych występujących na terenie
województwa jest ich różnorodny charakter. Wezbrania na głównych rzekach
województwa kształtowane są w decydującym stopniu poza jego granicami,
co wynika z relacji przestrzennych ich zlewni do granic województwa oraz
zasadniczo niskich opadów na terenie zlewni lokalnych.
Rozwój ekonomiczny na rzece Odrze jest niezwykle istotny. Współczesna
Odra ma wielką szansę stać się w nieodległej przyszłości ważną drogą komunikacyjną, naturalną drogą wodną i rzeką dobrze wykorzystaną gospodarczo i turystycznie. Liczę na to, że przedstawione przeze mnie wnioski
wpłyną na podejmowane w tym zakresie inicjatywy.
Z poważaniem
Helena Hatka
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Odpowied
Warszawa, 10 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na oświadczenie senator Heleny Hatki przekazane przez p. Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia
16.11.2012 r., znak: BPS/043-20-801/12, w sprawie zagospodarowania rzeki Odry,
w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski

Stanowisko w sprawie oświadczenia senator Heleny Hatki,
przekazanego pismem z dnia 16 listopada 2012 znak: BPS/043-20-801/12
W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2012 r., znak BPS/043-20-801/12, przekazujące oświadczenie senator Heleny Hatki w sprawie zagospodarowania rzeki Odry,
uprzejmie przedkładam, co następuje.
Odnosząc się do apelu o jak najszybsze podpisanie umowy międzynarodowej między Polską a Niemcami uprzejmie informuję, iż zostało podpisane porozumienie o przygotowaniu przez stronę niemiecką dokumentacji studialnej dla prac regulacyjnych,
jakie należy podjąć na Odrze, aby uzyskać parametry głębokościowe pozwalające na
bezpieczną pracę lodołamaczy (1,80 m). Oprócz konieczności zapewnienia głębokości
dla lodołamaczy poprzez odpowiednią korektę zabudowy regulacyjnej Odry, problemem jest bieżące utrzymanie właściwych parametrów dla żeglugi na Odrze, Odrze
Zachodniej, Przekopie Klucz-Ustowo i jeziorze Dąbie. Eksperci polscy i niemieccy od
wielu lat starają się wypracować obustronnie akceptowane wytyczne prowadzenia robót utrzymaniowych i zakresu modernizacji parametrów tych dróg wodnych. Strony
ostatecznie opracowały dokument nazwany „Tezy do późniejszego uregulowania prawnego celem wspólnej poprawy sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-niemieckiego (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi)”. W listopadzie
2008 r. „Tezy”, ze strony polskiej, podpisał pan Andrzej Sadurski, ówczesny prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), a ze strony niemieckiej pan Bernd
Torkel, dyrektor Departamentu Dróg Wodnych i Żeglugi w Federalnym Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast. „Tezy” stanowiły podstawę do negocjacji
odpowiedniej umowy między Polską i Niemcami. Obie strony równolegle rozpoczęły
prace, których celem było przygotowanie projektu umowy międzynarodowej. Jednakże po zgłoszeniu przez stronę polską gotowości do podjęcia negocjacji strona niemiecka poinformowała, iż ze względu na kryzys ekonomiczny nie będzie gotowa podjąć się
realizacji projektu w zaproponowanym przez siebie zakresie.
W 2012 r. Wydział Współpracy Międzynarodowej KZGW, zwrócił się do Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej
Niemiec z pytaniem o możliwość zorganizowania spotkania roboczego w celu omówienia możliwości podjęcia przerwanych negocjacji. Strony ustaliły termin takiego
spotkania, na którym strona niemiecka wyjaśniła, iż jest zmuszona zmienić swoją
koncepcję odnośnie do zakresu rzeczowego uzgodnionych „Tez” i tym samym przygotowywanej umowy. Wynika to z prowadzonej obecnie w RFN reformy administracji
wodno-żeglugowej i jej głównego komponentu, polegającego na zmianie podejścia
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do żeglugi i programów inwestycyjnych na federalnych drogach wodnych. Strona
niemiecka zakomunikowała, że federalne drogi wodne we wschodniej części Niemiec nie osiągają zakładanych wskaźników progowych uzasadniających inwestycje.
W świetle powyższych informacji strony niemieckiej nastąpiła konieczność modyfikacji zakresu rzeczowego „Tez” i projektu umowy. Prace te są obecnie realizowane,
a po ich zakończeniu niezwłocznie zainicjowane zostaną bilateralne negocjacje dotyczące stosownej umowy.
Odnosząc się zaś do apelu o kompleksową modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Odry informuję, iż działania podejmowane i realizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej mają na celu sukcesywną poprawę stanu śródlądowych dróg wodnych. Prace realizowane w tym kierunku są przede wszystkim działaniami skierowanymi na
utrzymanie i poprawę warunków nawigacyjnych na drogach wodnych, a szczególnie na drogach, które są intensywnie eksploatowane przez żeglugę śródlądową. Obok
tych podstawowych działań realizowanych w ramach statutowej działalności RZGW
prowadzone są również prace o charakterze inwestycyjnym. Są one istotne dla transportu wodnego, jako baza wyjściowa do dalszego funkcjonowania i rozwoju żeglugi
śródlądowej. W aktualnych pracach związanych z poprawą stanu śródlądowych dróg
wodnych priorytetem objęta jest Odrzańska Droga Wodna i powiązany z nią Kanał
Gliwicki. Szereg projektów na rzecz tej drogi wodnej ujęto w realizowanym „Programie
dla Odry – 2006”. Między innymi kontynuowana jest budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze, którego przekazanie do eksploatacji przywróci żeglowność na
środkowej Odrze, przy niskich i średnich stanach wody. Podjęte zostały prace w celu
zakończenia modernizacji jazów odrzańskich, polegające na całkowitej przebudowie
starych jazów iglicowych w Chróścicach i w Ujściu Nysy. Programem tym przewiduje
się również finansowanie robót dotyczących modernizacji zabudowy regulacyjnej na
Odrze granicznej, w celu osiągnięcia i stabilizacji głębokości tranzytowych 1,8 m.
Jednocześnie realizowane są projekty ujęte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, przy wykorzystaniu dofinansowania z Funduszu Spójności. Na
rzecz poprawy warunków dla prowadzenia żeglugi śródlądowej, w ramach POIiŚ,
w Działaniu 7.5. „Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych” aktualnie realizuje się
6 projektów ujętych na liście podstawowej. Dotyczą one modernizacji śluz na Odrze
i Kanale Gliwickim oraz jazów, o najgorszym stanie technicznym, a także odcinkowej
odbudowy budowli regulacyjnych na rzece Odrze.
W ramach Programu dla Odry – 2006 realizowane są również prace związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. W roku 2011 w ramach komponentów: Budowle
regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe oraz Odbudowa i modernizacja wałów wykonano m.in.:
∙ modernizację 2 jazów,
∙ regulację 12,9 km rzek i potoków,
∙ 30,07 km wałów,
∙ 3 budowle w wałach (przepusty, śluzy),
∙ 3 zbiorniki retencyjne,
∙ modernizację 2 zbiorników wodnych.
Prowadzone są również prace związane z realizacją zbiornika Racibórz oraz modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacjami dotyczącymi możliwości wstrzymania realizacji planowanych na lata 2013–2015 zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej w województwie lubuskim, to jest:
— modernizacji linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. – Krzyż (granica województwa lubuskiego),
— modernizacji estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. – linia kolejowa
nr 203 Tczew – Kostrzyn,
biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców województwa lubuskiego,
a także sygnały ze strony organizacji pracodawców tego regionu, proszę
o udzielenie informacji dotyczących planów realizacji wspomnianych przedsięwzięć.
Wymienione inwestycje posiadają studium wykonalności i zostały ujęte
w „Planie potrzeb modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych województwa
lubuskiego na lata 2013–2020” sporządzonym przez Centrum Realizacji
Inwestycji w Poznaniu i Szczecinie oraz PKP PLK Zakład Linii Kolejowych
w Zielonej Górze.
Mimo kluczowego znaczenia tych zadań dla rozwoju województwa lubuskiego, a także wykonania dotychczasowych prac w ramach I i II etapu prac
modernizacyjnych i remontowych, inwestycje te nie znalazły się w planach
realizowanych do 2015 roku.
Zgodnie z szacunkami przekazanymi przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową przekazanie łącznej kwoty 160 milionów zł na oba, wiążące się że sobą zadania pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycji jeszcze
w tym roku. Należy przy tym podkreślić, że linia nr 203 jest linią kluczową
dla województwa lubuskiego, na której koncentruje się największy ruch
pasażerski.
Popierając starania mieszkańców województwa lubuskiego, przedsiębiorców i inwestorów, wnoszę o potraktowanie modernizacji linii nr 203, zarówno w aspekcie finansowania, jak i terminu rozpoczęcia prac, jako zadania priorytetowego tak dla województwa lubuskiego, jak i dla całego regionu
Polski północno-zachodniej.
Z poważaniem
Helena Hatka


Odpowied
Warszawa, 29 listopada 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Helenę Hatkę podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r., przekazane przy piśmie BPS/043-20-802/12 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie planów inwestycji kolejowych
w województwie lubuskim, przedstawiam poniższe stanowisko.
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Inwestycje pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku
Gorzów Wlkp. – Krzyż” oraz „Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. na
linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn” mogą otrzymać wsparcie ze strony Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poprzez dofinansowanie
z Funduszu Kolejowego, pod warunkiem włączenia ich do Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Proszę o przyjęcie powyższego stanowiska.
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator RP z uwagą śledzę realizację drogi ekspresowej S3 w województwie lubuskim. To kluczowa dla regionu inwestycja drogowa, ale także
fragment ważnej trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim
korytarzu transportowym. Co ważne, rozwój całego regionu Polski Zachodniej, w tym tak ważnych ośrodków jak zespół portów w Szczecinie i Świnoujściu, zależy w dużej mierze od dostępności komunikacyjnej, a zwłaszcza
budowy drogi ekspresowej S3.
Z niepokojem przyjęłam informację o możliwości przesunięcia realizacji
tej inwestycji na lata 2014–2020 i całkowitego uzależnienia jej od stopnia
pozyskania środków unijnych. Jestem przekonana, że dokończenie tej inwestycji na odcinku od Świnoujścia do Lubawki jest warunkiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski Zachodniej.
W związku z tym, popierając stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego i wskazując na oczekiwania mieszkańców regionu, zwracam się
z prośbą o podjęcie działań zmierzających do realizacji całego odcinka drogi
S3, zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej planami GDDKiA.
Z poważaniem
Helena Hatka


Odpowied
Warszawa, 28 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Helenę Hatkę na
20. posiedzeniu Senatu w dniu 9 listopada br. przekazane przy piśmie z dnia 16 listopada br. (sygn. akt BPS/043-20-803/12) ws. realizacji zadania budowy drogi ekspresowej nr 3, poniżej przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie.
Realizacja nowych 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. Ograniczone możliwości finansowania spowodowały
konieczność dokonania w Programie podziału inwestycji na takie, które będą realizowane w pierwszej kolejności (załącznik nr 1 Programu) i pozostałe, dla których brak
zapewenionego finansowania (załącznik nr 2 i 3).
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu realizacja inwestycji budowy drogi ekspresowej S3 odbywa się w ramach zadań pn.:
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1. Budowa odcinka Szczecin – Gorzów Wielkopolski (długość 81,6 km) – oddany do
użytku w 2010 r.
2. Budowa odcinka Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól (długość 80,6 km) – w budowie (planowaną datą oddania do użytkowania odc. Gorzów Wielkopolski –
Międzyrzecz jest maj 2014 r., a dla odc. Międzyrzecz – Sulechów – czerwiec
2013 r.)
3. Budowa obwodnicy Miękowa (długość 4,8 km) – oddany do użytku w 2011 r.
4. Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic (długość 6,1 km) – oddany
do użytku w 2011 r.
Poza ww. odcinkami, projekt budowy drogi ekspresowej S3 obejmuje następujące
zadania ujęte w załączniku nr 1a tj. na liście zadań, których realizacja może się rozpocząć do 2013 r. pod warunkiem zapewnienia dodatkowych środków finansowych:
1. II jezdnia odc. Sulechów (w. Kruszyna) – Nowa Sól,
2. II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.,
3. II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza,
4. Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic – odc. Wolin – Troszyn (ze
względu na brak środków wstrzymano przygotowania dla ww. odcinka na etapie
studium korytarzowego).
W chwili obecnej powyższe zadania nie posiadają zapewnienia finansowania.
Odcinek Nowa Sól – Legnica – Lubawka (załącznik nr 2 do Programu) został zgłoszony 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. 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 Iwana
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Premierze!
Rozwój wysokosprawnej kogeneracji jest jednym z celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz polityki energetycznej Polski. Ta obecnie najbardziej efektywna z punktu widzenia wykorzystania paliwa pierwotnego,
produkcji energii elektrycznej i ciepła technologia przyczynia się do znacznej
oszczędności zasobów naturalnych oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Do końca bieżącego roku zgodnie z obowiązującym prawem
energetycznym funkcjonuje system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji
w postaci świadectw pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych.
Bez odpowiednich zmian legislacyjnych dotychczasowy system wsparcia
przestanie funkcjonować od 1 stycznia 2013 r.
W aktualnych realiach ekonomicznych prowadzenie działalności obejmującej wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji (przede wszystkim paliwa gazowego) bez przedmiotowego wsparcia
nie ma ekonomicznego uzasadnienia. W konsekwencji może dojść do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez wiele podmiotów produkujących energię i ciepło w skojarzeniu. Oczywiście byłoby to niebezpieczne
dla klientów oraz dla samych przedsiębiorstw. Ponadto w wielu przypadkach przedsiębiorstwa realizowały inwestycje w zakresie budowy jednostek
wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem środków pomocowych (na
przykład z WFOŚiGW czy NFOŚiGW), co powoduje konieczność utrzymania
trwałości projektów w okresie pięciu lat od ich zakończenia oraz osiągnięcia
efektu ekologicznego.
W związku z występującymi na poziomie rządowym opóźnieniami dotyczącymi procesu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych
nowego prawa energetycznego, czyli tzw. trójpaku, który z tego powodu
może nie zostać uchwalony do końca bieżącego roku, chciałbym zapytać
o następujące kwestie. Czy będą funkcjonowały mechanizmy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji od początku 2013 r., jaki będzie ich zakres i kiedy
zostaną wprowadzone w życie stosowne przepisy? Kluczowe bowiem staje
się wprowadzenie takich rozwiązań prawnych, które pozwolą przynajmniej
na utrzymanie ciągłości działania mechanizmów wsparcia wysokosprawnej
kogeneracji począwszy od przyszłego roku. Brak ciągłości wsparcia zaburza planowanie i realizację procesów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych
w tym obszarze energetyki.
Z poważaniem
Stanisław Iwan
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Odpowiedź
Warszawa, 5.12.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pytania zawarte w oświadczeniu Pana senatora Stanisława
Iwana, złożonym podczas 20. posiedzenia Senatu w dniu 9 listopada 2012 r. (znak:
BPS/043-20-804/12), dotyczące kontynuacji systemu wsparcia dla wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Uwzględniając potrzeby krajowego sektora wytwarzania energii oraz mając
na uwadze utrzymanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła odbiorcom
końcowym, w Ministerstwie Gospodarki podjęto prace w dwóch kierunkach: nad wypracowaniem nowego systemu dla nowo powstałych jednostek, tzw. wsparcia inwestycyjnego – celem pozytywnej stymulacji przyrostu jednostek wytwórczych oraz nad
przedłużeniem obecnie funkcjonującego systemu wsparcia, tzw. operacyjnego tak,
aby inwestorzy, którzy ponieśli znaczące nakłady na inwestycje w wysokosprawną
kogenerację w poprzednich latach, mieli możliwość prowadzenia działalności na konkurencyjnym rynku energii.
Oba rozwiązania określi nowa ustawa Prawo energetyczne, wchodząca w skład tzw.
„trójpaku” ustaw energetycznych. Z uwagi na przedłużające się dyskusje nad poszczególnymi ustawami wchodzącymi w skład ww. „trójpaku”, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac
nad nowelizacją obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059
j.t.), w celu zapobieżenia powstania luki czasowej w obecnym systemie wsparcia.
Podsumowując, obecnie Ministerstwo Gospodarki prowadzi dwa projekty legislacyjne, dotyczące wysokosprawnej kogeneracji:
1. nowa ustawa – Prawo energetyczne – wchodząca w skład trójpaku ustaw energetycznych,
2. nowelizacja obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne.
W obu projektach założono przedłużenie funkcjonowania mechanizmu wsparcia
opartego na tzw. „żółtych”, „czerwonych” i „fioletowych” certyfikatach do 31 marca
2021 r. Jednakże konsultacje międzyresortowe i społeczne przedmiotowego projektu
aktu prawa wykazały, że z uwagi na niską efektywność dotychczasowej metody wspierania, zasadnym wydaje się wypracować koncepcję nowego systemu, dostosowując
go do obecnie panujących warunków ekonomiczno-gospodarczych. Dlatego też, po
analizie nadesłanych uwag uznano za właściwe wprowadzenie, kolejnego certyfikatu
dla nowych jednostek wytwórczych powstałych po 2012 r.
Konstrukcja nowego certyfikatu, obowiązującego do końca 2030 r. (z rozliczeniem
do 31 marca 2031 r.), będzie miała za zadanie pobudzić i zachęcić inwestorów do
rozwoju i inwestowania w nowe moce wytwórcze w wysokosprawnej kogeneracji, przy
zachowaniu obecnego systemu wsparcia dla istniejących jednostek wytwórczych.
W chwili obecnej nowelizacja obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne jest
na etapie prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. W związku z powyższym mało prawdopodobne jest aby zapisy ww. ustawy zaczęły obowiązywać z początkiem 2013 r.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia mam nadzieję, że zostaną one przyjęte jako
wyczerpująca odpowiedź na postawione pytania.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Do mojego biura senatorskiego zwracają się samorządowcy z problemem, jaki stanowi system ustalania opłat za wywóz śmieci w myśl ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku. Ich niepokój budzi przetargowy system
wyboru przedsiębiorstwa gospodarującego odpadami. Przedstawiciele samorządów, powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, twierdzą, że jeśli gmina posiada własne spółki, które mogą zajmować
się odbiorem i zagospodarowywaniem śmieci, nie powinna być zobligowana
ustawowo do przeprowadzenia przetargu. Konsekwencją wprowadzenia
ustawy według ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej będzie obciążenie
budżetów rodzinnych wynoszące około 15 zł miesięcznie na osobę, a więc
koszt się powiększy.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy jest
możliwa taka nowelizacja ustawy, aby wyjść naprzeciw postulatom dużej
liczby samorządów, które do tej pory obsługiwały wywóz i gospodarkę śmieciami własnymi przedsiębiorstwami, bez potrzeby podwyżki cen za wywóz.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 31 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego, złożone podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r., przekazane pismem Pani
Marii Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu, z dnia 16 listopada 2012 r., znak:
BPS/043-20-805/12, w sprawie ustalania opłat za wywóz odpadów, w załączeniu
przekazuję stosowne wyjaśnienia.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Odpowiedź na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego,
przekazanego pismem z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS/043-20-805/12
Odpowiadając na pismo z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS/043-20-805/12, przekazujące oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego złożone podczas 20. posiedzenia Senatu RP, w sprawie ustalania opłat za wywóz odpadów, uprzejmie informuję.
Celem ustawodawcy wyrażonym w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) było zobowiązanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta do wybrania podmiotu odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w drodze przetargu. Ustawa nie dopuszcza innego sposobu wyboru podmiotu świadczącego te usługi. Ponadto art. 6f
ust. 2 tejże ustawy precyzuje przypadek, w jakim gmina może zlecić odbieranie odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jedynym takim przypadkiem
jest rozwiązanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem wyłoniony w drodze przetargu i konieczność zapewnienia świadczenia odbierania odpadów
komunalnych do czasu rozstrzygnięcia następnego przetargu (który wójt, burmistrz,
prezydent jest zobowiązany zorganizować niezwłocznie). Za niezorganizowanie przetargu grozi kara od 10 000 do 50 000 zł. Ponadto należy zauważyć, że art. 6g ww. ustawy wskazuje, że do przetargów w zakresie nieuregulowanym ustawą o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
Należy również zaznaczyć, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi lex specialis względem ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej, a także wobec ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
Na podstawie powyższego oraz na podstawie art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy podkreślić, że gminna jednostka organizacyjna będzie mogła odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jedynie w przypadku, gdy zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Co oznacza, że aby przystąpić do
przetargu będzie musiała przekształcić się w spółkę prawa handlowego.
Powyższe zapisy ustawowe są kompromisem pomiędzy Rządem, przedsiębiorcami
oraz samorządami, który został wypracowany na etapie prac Rządu i Parlamentu. Zawarte w ustawie rozwiązania zapewniające transparentność i konkurencyjność przy
wyłanianiu firm odbierających od właścicieli nieruchomości odpady były przedmiotem
licznych dyskusji pomiędzy przedsiębiorcami, stroną rządową i samorządową. Należy
przy tym z całą stanowczością zaznaczyć, że tylko takie rozwiązania pozwoliły na zakończenie procedowania prac w Rządzie.
Podobne stanowisko prezentował Parlament, czego oczywistym dowodem było poparcie dla ustawy poprzez uzyskanie większości głosów przy jej uchwaleniu.
Celem obowiązujących przepisów jest zapewnienie, że podmioty prywatne działające na rynku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przed
wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897,
z późn. zm.) będą mogły po przejęciu przez gminy obowiązku odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości nadal starać się o zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na konkurencyjnym rynku, który zapewnią organizowane przez gminy przetargi. Art. 6e ustawy ma zapobiec
przejęciu odbioru odpadów komunalnych przez gminy i jednostki jej podległe (spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, a także komunalne zakłady budżetowe) kosztem przedsiębiorców obecnie działających na tym rynku. Jak wskazano
powyżej przepisy te chronią interesy przedsiębiorców obecnie działających na rynku
odbioru odpadów komunalnych i są zgodne z zasadą legislacji wynikające z art. 2
Konstytucji RP. Nie bez znaczenia jest również konieczność zapewnienia realizacji
zasad konkurencji na rynku odbioru odpadów komunalnych oraz ochrony właścicieli
nieruchomości przed zawyżaniem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
przez gminne jednostki działające na rynku o charakterze monopolistycznym, co wielokrotnie zaznaczał UOKiK.
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Ponadto należy zauważyć, że obowiązująca ustawa nie ogranicza możliwości powierzania własnym jednostkom budżetowym realizacji innych zadań gmin wynikających z ustawy. Mogą one zajmować się, np. administrowaniem i organizacją nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzeniem punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, świadczeniem dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nieobjętych opłatą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi), odbieraniem odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (jeżeli rada gminy
w drodze uchwały nie włączy tych nieruchomości do systemu gminnego).
Reasumując: wobec powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że Minister Środowiska nie podjął ani nie planuje podjąć działań zmierzających do umożliwienia gminom
bezprzetargowego zlecania odbierania odpadów komunalnych własnym jednostkom
organizacyjnym.
Odnosząc się do problemu naliczania opłat uprzejmie informuję, że ustawodawca
wskazuje, że przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wziąć pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (o których mowa powyżej);
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady komunalne
nieregularnie, a w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady
komunalne powstają sezonowo.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że opłata powinna odzwierciedlać faktyczny koszt odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców,
a samorządy powinny tak zaprojektować system, aby jego koszty były jak najmniej
dotkliwe dla mieszkańców.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że organizację systemu powinno się uzupełnić o współpracę z podmiotami zainteresowanymi skupem surowców wtórnych
(np. organizacjami odzysku zainteresowanymi odpadami opakowaniowymi, zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami, itp.). Daje to realną szansę na
obniżenie kosztów nowego systemu. Ponadto resort środowiska przekazał do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sugestie dotyczące
działań samorządów z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
które mogą zostać dofinansowane ze środków Funduszu. Szczegółowych informacji
udzielają poszczególne WFOŚiGW.
Oprócz powyższego uprzejmie informuję, że w dniu 4 grudnia 2012 r. podczas
procedowania w Senacie rządowego projektu ustawy o odpadach, zgłoszono wprowadzenie tą ustawą zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
które mają na celu doprecyzowanie i uelastycznienie systemu naliczania opłat przez
samorządy. Zgłoszone zmiany obejmują, m.in.:
– uelastycznienie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
poprzez możliwość: zastosowania kilku metod, określenia przedziałów kwotowych, określenia kilku stawek opłat zależnych od stopnia segregacji, zastosowania ulg,
– możliwość pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
inkasenta,
– możliwość zastosowania e-deklaracji,
– możliwość zapewnienia przez gminę pojemników na zbieranie odpadów i wliczenia ich kosztu w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– doprecyzowanie uprawnień egzekucyjnych wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Resort środowiska zaopiniował zgłoszone poprawki pozytywnie.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

74

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Do mojego biura senatorskiego docierają sygnały, że umieszczenie lekcji
religii jedynie w szkolnym, a nie w ramowym planie nauczania, zmienia jej
status i może skutkować na przykład próbami wprowadzenia odpłatności za
nauczanie religii. Docierają do mnie informacje, że niektórzy dyrektorzy placówek przedszkolnych zwracają się do rodziców o to, aby znaleźli oni źródło
finansowania katechetów, jeśli chcą by religia nauczana była w placówce.
Dotychczasowe wyjaśnienia ze strony MEN w tej sprawie nie są wiążące
dla samorządów, ponieważ w odróżnieniu od rozporządzeń te wyjaśnienia
nie są aktami prawnymi. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy rozważana jest nowelizacja rozporządzenia
w sprawie lekcji religii w ramowym planie nauczania.
Jan Maria Jackowski

Odpowied
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, 2012.12.17
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oświadczenie w sprawie lekcji religii złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada br. (pismo BPS/043-20-806/12 z 16 listopada br.), uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.
Organizowanie nauki religii w szkołach publicznych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.
Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), które nie uległy zmianie.
Z dniem 1 września 2012 r. weszły natomiast w życie nowe przepisy w sprawie ramowych planów nauczania. Nie zmienia to jednak ani statusu przedmiotów religia i etyka,
ani wymiaru godzin przeznaczonych na ich nauczanie, ani sposobu ich finansowania.
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),
wprowadzają nowy sposób określenia wymiaru godzin (opisowy zamiast tabelarycznego).
Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie
załączników do przywołanego rozporządzenia, z których każdy stanowi kompletny,
odrębny ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły.
Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym
charakterze. Znajdują się w nim zarówno zajęcia, których wymiar jest określony
wprost w danym ramowym planie nauczania, jak i zajęcia, których wymiar określają
inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Do zajęć, których wymiar określają odrębne rozporządzenia, należą: religia, etyka,
wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język re-
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gionalny, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego. W odniesieniu do wymiaru zajęć z religii mają zastosowanie przepisy §8 przywołanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach.
Zarówno jedne, jak i drugie zajęcia w szkole publicznej realizowane są nieodpłatnie, co jest zgodne z art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym,
że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.
Środki finansowe na pokrycie kosztów organizowania zajęć – w tym zajęć z religii
– przekazywane są organom prowadzącym szkoły w formie subwencji, na podstawie
przepisów wydawanego corocznie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy obowiązującego od 1 września br. rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania
nie mają wpływu na przyjęte zasady finansowania z budżetu państwa zadań oświatowych. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r.
jest zgodny z dotychczasowymi zasadami. Środki finansowe, które będą przekazane
organom prowadzącym w ramach subwencji w 2013 r. uwzględniają wynagrodzenia
nauczycieli, w tym również nauczycieli religii.
Odnośnie do kwestii organizowania nauki religii w przedszkolu, uprzejmie wyjaśniam,
że definicję przedszkola publicznego zawiera art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Przepis art. 6 ust. 1 pkt 2
ustawy stanowi, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Wymóg
5 godzin nie odnosi się wyłącznie do realizacji programu wychowania przedszkolnego, ale
szerzej – do zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
W tym znaczeniu zajęcia z religii, w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci (około 15 minut dla dzieci
w wieku 3–4 lat i około 30 minut dla dzieci w wieku 5–6 lat), są realizowane w ramach
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola
zgodnie z §8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), a organizację pracy każdego oddziału
przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek
rady pedagogicznej, z uwzględnieniem m.in. zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Oznacza to, że decyzja dotycząca
wskazania konkretnego czasu, w którym odbywać się będzie nauka religii, należy do
dyrektora przedszkola.
Przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty dotyczy opłat, które organ prowadzący ustala za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar godzin,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a zatem nie obejmuje zajęć z religii, które są
realizowane w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Informuję również, że powyższe stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej
zostało przedstawione podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w dniu 21 listopada 2012 r.
Ustalono, że przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie
ramowych planów nauczania będą monitorowane i wyjaśniane.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu

76

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
oraz senatora Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Po atakach 11 września 2001 r. i odmowie rządzących Afganistanem
talibów w kwestii wydania podejrzanego o ten zamach Osamy bin Ladena
wojska NATO pod przewodnictwem USA po raz pierwszy rozpoczęły działania, dokonując inwazji na ten kraj w celu wyeliminowania Al-Kaidy. Polska,
wychodząc naprzeciw prośbie Amerykanów, 16 marca 2002 r. skierowała
do Afganistanu polski kontyngent wojskowy. Drugim miejscem stacjonowania polskiego kontyngentu wojskowego jest Irak, gdzie wojsko jest zaangażowane od 20 marca roku 2003. Kontyngent jest tam obecny w związku
z podpisanym porozumieniem o pomocy wojskowej i jego udziale w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje na temat tego, jakie koszty poniosła Rzeczpospolita Polska w związku z utrzymaniem kontyngentów
w tych dwóch regionach w latach 2002–2011. Prosimy też o informacje, jakie nakłady ponieśli inni uczestnicy tych ekspedycji w latach 2002–2011,
z uwzględnieniem liczebności oddziałów wojskowych i sprzętu wojskowego,
wraz z podziałem na koszty, jakie poniosła Polska, i koszty, jakie ponieśli
nasi sojusznicy z NATO, a szczególnie USA.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń

Odpowied
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2012.12.17
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie złożone
przez senatorów Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia podczas 20. posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 listopada br. dotyczące kosztów jakie poniosła Rzeczpospolita Polska w związku z utrzymaniem kontyngentów w Iraku i Afganistanie (BPS 043-20-807/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Wydatki budżetowe resortu obrony narodowej ponoszone w poszczególnych latach
z tytułu udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku kształtowały się następująco: w 2003 r. – 170,9 mln zł, 2004 r. – 306,3 mln zł, 2005 r. – 162,4 mln zł, 2006 r.
– 101,1 mln zł, 2007 r. – 118,1 mln zł, 2008 r. – 124,0 mln zł, 2009 r. – 0,5 mln zł.
Ponadto Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej od 2005 r. zaangażowane są w misję szkoleniową (NTM-1) z siedzibą w Bagdadzie, której wydatki od 2008 r. podlegają
osobnej ewidencji. Wydatki z budżetu resortu obrony narodowej ponoszone z tego
tytułu kształtowały się następująco: w 2008 r. – 0,1 mln zł, 2009 r. – 11,4 mln zł,
2010 r. – 6,2 mln zł, 2011 r. – 3,1 mln zł.
Wydatki z budżetu resortu obrony narodowej ponoszone w poszczególnych latach z tytułu udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji w Afganistanie
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kształtowały się następująco: w 2002 r. – 32 mln zł, 2003 r. – 14,7 mln zł, 2004 r.
– 10,3 mln zł, 2005 r. – 10,5 mln zł, 2006 r. – 40,1 mln zł, 2007 r. – 425,8 mln zł,
2008 r. – 265,8 mln zł, 2009 r. – 785,2 mln zł, 2010 r. – 1.435,2 mln zł, 2011 r. –
747,8 mln zł.
Jednocześnie zwracam uwagę, iż przedstawione powyżej kwoty dotyczą poniesionych wydatków, a nie kosztów.
Ponadto uprzejmie informuję, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie dysponuje
informacjami na temat nakładów poniesionych przez inne państwa w ramach wyżej
wymienionych operacji. W niniejszej sprawie mogę natomiast służyć informacjami
na temat liczebności kontyngentów państw uczestniczących w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF) w Islamskiej Republice Afganistanu.
Stosowne zestawienie przekazuję w załączeniu.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan
Marszalek za wystarczające.
Z poważaniem
z up. Czesław Mroczek
Sekretarz Stanu
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-
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-

369

22
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-
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9
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-
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3

800

-
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-
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Estonia
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-
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9
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-

7

4

1 950
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-

45 780

3 150

9 500
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Estonia
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Dania
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Chorwacja
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55
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Matusiewicza,
Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza oraz Janiny Sagatowskiej
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Sejm RP w uchwale z dnia 25 kwietnia 2012 r. sformułował pod adresem
rządu RP następujące wezwanie.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie przedstawionymi przez Komisję Europejską propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi
systemu dopłat bezpośrednich dla rolników (KOM (2011) 625). Propozycje
te zmierzają do utrzymania po 2013 roku niesprawiedliwych i dyskryminujących niektóre państwa członkowskie, w tym Polskę, zasad podziału
środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Podział ten
ma być dokonywany nie na podstawie obiektywnych kryteriów jednakowych dla wszystkich państw członkowskich, lecz na podstawie tak zwanego kryterium historycznego, wyznaczonego przez wielkość środków otrzymywanych przez państwa członkowskie w przeszłości. Komisja Europejska
zaproponowała jedynie niewielkie zmniejszenie dyskryminujących różnic
w podziale środków, utrzymała jednak co do zasady niesprawiedliwe kryterium historyczne.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że proponowany system podziału środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic
w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich, także w Polsce. Utrzymanie niesprawiedliwego systemu dopłat
bezpośrednich narusza zasadę niedyskryminacji obywateli UE – w tym
wypadku rolników – ze względu na przynależność państwową (art. 18
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), a ponadto narusza zakaz
dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 Traktatu). Sejm podkreśla ponadto, że w myśl prawa unijnego przy ustalaniu
wspólnej polityki rolnej mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39
ust. 2 lit. a Traktatu). Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla
przyszłości rolnictwa w krajach członkowskich dotkniętych dyskryminacją, w tym rolnictwa w Polsce.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rządu o stanowcze przeciwstawienie się propozycjom legislacyjnym Komisji Europejskiej, niesprawiedliwym oraz dyskryminującym polskich rolników i zagrażającym przyszłości polskiej wsi. Sejm wspiera Rząd w podjęciu wszelkich możliwych
działań politycznych i prawnych zmierzających do:
— uproszczenia wspólnej polityki rolnej,
— skierowania środków na konkurencyjność i postęp oraz
— zapewnienia sprawiedliwego i niedyskryminującego systemu dopłat
bezpośrednich dla rolników, opartego na zasadach równych dla wszystkich
państw członkowskich.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Parlamentu Europejskiego
o zapewnienie systemu dopłat bezpośrednich niedyskryminujących rolników
ze względu na przynależność państwową”.
Uchwałę podobnej treści podjął także Senat RP – w dniu 16 lutego 2012 r.
Obydwie uchwały zostały podjęte na początku roku, pragniemy zatem zapytać, co rząd zrobił w celu realizacji tych działań. Prosimy o informację, jakie
działania w tym zakresie zostały podjęte i jakie są efekty tych działań.
Pragniemy ponadto zapytać, czy znana jest Panu Premierowi wypowiedź
minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej zawarta w wywiadzie
dla „Gazety Wyborczej” z dnia 29 października 2012 r., w którym to wywiadzie pani minister oświadczyła, że rząd polski nie będzie wetował budżetu
UE, nawet jeśli dopłaty dla rolników zostaną zmniejszone. Czy Pan Premier
podziela pogląd pani minister?
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Czy rząd RP rzeczywiście zgadza się na obniżenie dopłat bezpośrednich,
a jeśli tak, to dlaczego tak czyni, skoro uchwały Sejmu i Senatu jednoznacznie wzywają do walki o zwiększenie dopłat i wyrównanie ich do poziomu
średniego w UE?
Z poważaniem
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski

Andrzej Pająk
Krzysztof Słoń
Andrzej Matusiewicz
Przemysław Błaszczyk

Bohdan Paszkowski
Wojciech Skurkiewicz
Janina Sagatowska

Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 17 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem BPS/043-20-808/12 z dnia 16 listopada 2012 r., dotyczącym
oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi
senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r. w sprawie
dopłat bezpośrednich dla rolników, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przekazuję
poniżej odpowiedź przygotowaną w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego.
Od początku prac nad WPR po 2013 r. Polska prezentowała wyraźne oczekiwania
zmiany tej polityki, odnosząc się do takich kwestii, jak m.in. uproszczenie, konkurencyjność i postęp oraz wprowadzenie równych i niedyskryminujących zasad podziału
między państwa członkowskie UE środków na płatności bezpośrednie dla rolników.
Znalazło to wyraz w stanowiskach Rządu RP z 20091, 2011 r.2 oraz 20123 roku. W stanowisku do projektu rozporządzenia w sprawie reformy systemu płatności bezpośrednich4 przyjętym przez Komitet ds. Europejskich w dniu 2 kwietnia 2012 roku, Polska
postuluje:
– zasadniczą reformę WPR, tj. uczynienie z niej polityki rozwojowej, wzmacniającej konkurencyjność wobec rolnictwa z państw pozaeuropejskich, która będzie
w stanie odpowiedzieć na rosnące potrzeby żywnościowe Europy i świata w następnych dekadach, jednocześnie wskazując, że utrzymanie dotychczasowego
udziału filaru II w budżecie WPR, a także nowe komponenty płatności skutkujące zatarciem wyraźnego podziału ról pomiędzy I a II filarem, świadczą, że
Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po
2013 roku, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 12 czerwca 2009 r.
2
Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Komunikatu Komisji Europejskiej WPR do
2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz
aspektami terytorialnymi, przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 4 lutego
2011 r.
3
Stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do pakietu propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej dotyczącego reformy Wspólnej Polityki Rolnej (dokumenty KOM(2011)625–631)
przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 2 kwietnia 2012 r.
4
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej
polityki rolnej (KOM(2011)625).
1
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propozycje pakietu legislacyjnego opublikowane przez Komisję Europejską (KE)
w dniu 12 października 2011 r., zostały podporządkowane zasadzie utrzymania
transferów budżetowych do państw członkowskich i nie zmierzają w kierunku
rzeczywistych i prorozwojowych zmian w tej polityce;
– uproszczenie WPR, podkreślając, że większość uczestników publicznych konsultacji, w tym wszystkie państwa członkowskie, jednoznacznie zobowiązało KE
do wypracowania w nowej WPR rozwiązań prostych, zrozumiałych dla beneficjentów i podatników. Tymczasem przedstawione przez KE propozycje są skomplikowane, idą w kierunku dalszego wzrostu biurokracji i wprowadzają wiele
nowych elementów (głównie do systemu płatności bezpośrednich) o wątpliwej
wartości dodanej;
– WPR sprawiedliwą i wyrównaną, uznając, że oczywistym warunkiem poprawy
efektywności, zrównoważenia i wewnętrznej spójności WPR, jest powiązanie alokacji środków z aktualnymi celami i zadaniami stawianymi przed tą polityką.
Tym samym konieczne jest odejście od podziału podporządkowanego wielkości
i intensywności produkcji w odległym okresie historycznym. Proponowane podejście do wyrównywania płatności bezpośrednich (zlikwidowanie 1/3 różnicy
między obecną stawką a 90% średniej UE w państwach o najniższych stawkach)
uważa za niewystarczające. Polska postuluje zatem wypracowanie nowych kryteriów podziału kopert płatności bezpośrednich, uznając, że zróżnicowanie stawek płatności nie może wiązać się z krajem zamieszkania rolnika. Może ono
wynikać z różnych warunków naturalnych gospodarowania, określonych m.in.
obszarami o ograniczeniach naturalnych (obecne ONW) i obszarami o wysokich
walorach środowiskowych (ang. high nature value – HNV). Ponadto, Polska uważa, że propozycja objęcia podziałem według obiektywnych kryteriów wyłącznie
środków filaru II jest nieuzasadniona.
Również w stanowisku dotyczącym Wieloletnich Ram Finansowych na lata
2014–20205 (WRF) Rząd RP krytycznie odnosi się do szeregu propozycji związanych
ze zmianami WPR. Podkreśla konieczność zachowania spójności pomiędzy budżetem WPR a zakresem jej nowych zadań. W zmniejszeniu budżetu WPR i jednoczesnym
rozszerzeniu celów tej polityki, szczególnie środowiskowych i klimatycznych, widzi
niebezpieczeństwo zwiększenia obciążeń rolnictwa europejskiego i zagrożenie dla
jego konkurencyjności. Negatywnie ocenia proponowany przez Komisję Europejską
niewielki zakres wyrównania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi, a także brak finansowego wzmocnienia II filaru WPR. W stanowisku dotyczącym WRF Rząd RP podkreślił też konieczność pełnego odejścia od historycznych
kryteriów ustalania wysokości stawek i kopert krajowych płatności bezpośrednich,
jako ważnego czynnika poprawy efektywności tych płatności w realizacji celów środowiskowych.
Powyższe postulaty są konsekwentnie prezentowane przez członków Rządu RP
w negocjacjach prowadzonych na forum UE, w licznych kontaktach z przedstawicielami państw członkowskich, PE i KE. Stanowią też podstawę do udziału przedstawicieli
polskiej administracji na wszystkich etapach prac nad WRF oraz reformą WPR (stanowiska prezentowane na różnych etapach prac, komentarze pisemne przekazywane
do Sekretariatu Generalnego Rady UE, opracowywanie wspólnych wystąpień z innymi
państwami członkowskimi). Prowadzone działania zmierzają do wypracowania takiego
kształtu WPR po 2013 r., który będzie zgodny z oczekiwaniami Polski.
W szczególności należy zauważyć, iż w trakcie Prezydencji duńskiej część państw
członkowskich wskazywała na możliwość redukcji całkowitej koperty płatności bezpośrednich. W odniesieniu do tej propozycji, Polska przedstawiła wraz z pozostałymi
państwami Grupy Wyszehradzkiej postulat, aby ewentualne redukcje budżetu płatności bezpośrednich dotyczyły tylko państw, których stawki płatności bezpośrednich
na hektar są powyżej średniej UE.
5

Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące pakietu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 12 stycznia
2012 r.

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

87

Warto również zaznaczyć, że m.in. dzięki aktywności i determinacji Ministra Rolnictwa w ostatnich latach udało się przekonać wiele państw członkowskich, jak i Komisję Europejską, że powierzchnia użytków rolnych jest właściwym i zasadniczym
kryterium, które powinno decydować docelowo o wysokości kopert krajowych płatności bezpośrednich.
Podsumowując, można stwierdzić, że główne cele działań Rządu wskazane
w uchwale Sejmu RP, są zgodne z postulatami Rządu dotyczącymi reformy WPR zawartymi w stanowiskach rządowych. Zbieżność dążeń i celów wskazanych w uchwale
z ww. stanowiskami i działaniami Rządu, wzmacnia te stanowiska i zwiększa szanse
na ich realizację.
Natomiast w odniesieniu do wywiadu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu
29 października br., uprzejmie informuję, że Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego nie stwierdziła w nim, że rząd polski nie będzie wetował budżetu UE, nawet jeśli dopłaty dla rolników zostaną zmniejszone.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia, Przemysława Błaszczyka,
Bohdana Paszkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,
Roberta Mamątowa oraz Janiny Sagatowskiej
skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z dnia 29 października 2012 roku
zatytułowanym „Bieńkowska: Nie powiemy – dopłaty dla rolników albo
weto”, wyeksponowanym przez gazetę jako rozmowa tygodnia, odnotowana
została następująca wypowiedź Pani Minister: „Polska nie zawetuje budżetu
UE, nawet gdyby zmniejszone zostały dopłaty bezpośrednie dla rolników”.
Pragniemy w związku z tym zapytać o kilka kwestii.
Po pierwsze: czy ta wypowiedź odzwierciedla stanowisko negocjacyjne
rządu polskiego, czy też jest to własne stanowisko Pani Minister?
Po drugie: kto w rządzie odpowiada za negocjacje w zakresie przyszłej
wspólnej polityki rolnej, czy Pani Minister Elżbieta Bieńkowska ma w tym
zakresie jakieś pełnomocnictwa, a jeśli tak, to jakie i przez kogo przyznane?
Jaki jest rozdział kompetencji w tym zakresie między ministrem rozwoju regionalnego i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi?
Po trzecie: w Parlamencie Europejskim trwa walka o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz
grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów złożyli
poprawki zmierzające do pełnego wyrównania dopłat bezpośrednich dla
państw członkowskich do poziomu średniej europejskiej, około 265 euro
na hektar, to jest o kwotę 6–7 mld euro w ramach perspektywy finansowej
2014–2020. Postulat ten uzyskał już częściowe poparcie w Parlamencie
Europejskim. Dlaczego w sytuacji, gdy europosłowie walczą o zwiększenie dopłat bezpośrednich, Pani Minister publicznie deklaruje zgodę rządu
polskiego na ich obniżenie, niwecząc w ten sposób wysiłki zmierzające do
podwyższenia dopłat bezpośrednich dla polskich rolników i sprawiedliwej
ich dystrybucji w UE?
Po czwarte: czy Pani Minister zna uchwałę Sejmu RP z dnia 25 kwietnia 2012 roku i uchwałę Senatu RP z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie
wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do
aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących
zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na
dopłaty bezpośrednie dla rolników, w których to dokumentach nierówność
dopłat rolniczych została uznana przez Sejm i przez Senat za dyskryminację
ze względu na przynależność państwową, naruszającą przepisy Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
Dlaczego jako minister rządu RP nie realizuje Pani jednogłośnie przyjętych uchwał Sejmu i Senatu i dlaczego wbrew literze i duchowi tych uchwał,
zamiast walczyć o zaprzestanie dyskryminacji polskich rolników, publicznie
opowiada się Pani za pogłębieniem ich dyskryminacji?
Po piąte: na jakiej podstawie i w oparciu o jakie dane we wspomnianym
wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” wypowiedziała Pani pogląd, że dopłaty
bezpośrednie stanowią nieefektywny system płacenia rolnikom? Na czym,
Pani zdaniem, polegał brak efektów? Czy przekonanie o nieefektywności
systemu dopłat bezpośrednich jest stanowiskiem rządu polskiego, czy też
Pani poglądem, który od stanowiska rządu się różni?
Z poważaniem
Jan Maria Jackowski		
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski		
Andrzej Pająk			
Krzysztof Słoń			

Przemysław Błaszczyk
Bohdan Paszkowski
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow
Janina Sagatowska
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Odpowied
Warszawa, 11 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego
wraz z grupą senatorów, przesłane przy piśmie z dnia 16 listopada br., znak: BPS/043-20-809/12, przedstawiam następujące informacje.
Pragnę na wstępie zauważyć, że formułując pytania pod moim adresem autorzy
oświadczenia skoncentrowali się na wybranych fragmentach wywiadu, który ukazał
się na łamach Gazety Wyborczej w dniu 29 października br., zamiast spojrzeć na moje
słowa w ich pełnym kontekście.
We wspomnianym wywiadzie wypowiedziałam się na m.in. na temat polityki rolnej
i dopłat bezpośrednich dla rolników. Wielokrotnie zabierałam głos na tematy niezwiązane bezpośrednio z działalnością resortu, którym kieruję. Jestem zdania, że będąc
w rządzie powinnam mieć opinię na temat wszelkich aspektów jego działalności. Uważam to za podstawowy element demokratycznego dyskursu. Dlatego nigdy nie unikam
pytań mediów, nawet tych wychodzących poza moje kompetencje jako ministra rozwoju regionalnego.
Przede wszystkim zwracam uwagę na fakt, że zacytowane w oświadczeniu zdanie
o braku weta ze strony polskiego rządu nawet w przypadku obniżenia dopłat bezpośrednich nie znalazło się w tekście samego wywiadu. Chciałabym jednocześnie podkreślić, że w samym wywiadzie wyraźnie zaznaczyłam, że negocjacje dotyczące środków na politykę rolną prowadzi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba.
Stwierdzam tam również, że zasadniczym celem strategii negocjacyjnej podczas
nadchodzącego wówczas szczytu jest uzyskanie jak największych środków dla Polski,
zarówno na rozwój regionalny, jak i na politykę rolną, w tym na dopłaty bezpośrednie.
Jeżeli zaś miałyby nastąpić cięcia w wydatkach na Wspólną Politykę Rolną, to powinny one objąć przede wszystkim te kraje, w których dopłaty są najwyższe – a więc
nie Polskę. W niczym więc nie uchybiłam literze i duchowi uchwały Senatu RP z dnia
25 kwietnia br., za przyjęciem której oddałam swój głos.
Mówiąc o nieefektywności dopłat bezpośrednich – w porównaniu do środków kierowanych na rozwój obszarów wiejskich – opierałam się m.in. na konkluzjach raportów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, oceniających efektywność systemów
dopłat bezpośrednich w krajach „starej” i „nowej” Unii. Dowodzą one niezbicie, że
dopłaty bezpośrednie trafiają w części do beneficjentów nieprowadzących działalności
rolniczej lub prowadzących ją jedynie w marginalnym wymiarze. Jednocześnie same
w sobie generują one wzrost cen zakupu i dzierżawy gruntu, zaś ekonomicznym beneficjentem jest często właściciel ziemi (niemający nic wspólnego z rolnictwem), a nie
rolnik. Co więcej, płatności w znaczącej części trafiają do niewielkiej liczby dużych
beneficjentów, podczas gdy większość rolników otrzymuje relatywnie niewielkie kwoty pomocy. Dlatego więc podtrzymuję swoją opinię o większej skuteczności środków
wspierających rozwój obszarów wiejskich, od tych, które są przeznaczane na dopłaty
bezpośrednie.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wprowadzenie zmian do finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Programu „Profilaktyka
zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc”. W ramach tego
programu dzieci przedwcześnie urodzone mogą korzystać z profilaktyki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych (paliwizumab), które – jak informują lekarze – są jedyną skuteczną opcją terapeutyczną chroniącą przed
groźnym wirusem RS (syncytialny wirus oddechowy).
Niestety, z informacji, które do mnie docierają od rodziców wcześniaków,
wynika, że nie każde dziecko może skorzystać z tej metody. Jak się dowiedziałem, Narodowy Fundusz Zdrowia stosuje bardzo rygorystyczne kryteria,
które poza merytorycznymi elementami określają również bardzo dokładnie
datę urodzenia dziecka – musi się ono narodzić między 1 maja a 30 października. I tak na przykład wcześniak, który przyjdzie na świat 30 kwietnia
o godzinie 23.50, nie może otrzymać profilaktyki, podczas gdy wcześniak
urodzony 1 maja o godzinie 00.05, ma już szczęście i może zakwalifikować
się do programu.
Szanowny Panie Ministrze! W moim przekonaniu takie dzielenie niemowląt jest niedopuszczalne, tym bardziej że – jak mi wiadomo – nie ma to
uzasadnienia medycznego. Dotarłem między innymi do stanowiska jednego
z konsultantów w dziedzinie neonatologii i prezesa Polskiego Towarzystwa
Neonatologicznego, pani profesor Marii Borszewskiej-Kornackiej, która jasno
deklaruje, że nie ma uzasadnienia dla dzielenia dzieci w zależności od daty
urodzenia. Z moich informacji wynika, że również konsultant krajowy, pani
profesor Ewa Helwich, oraz specjaliści z dziedziny pediatrii od dawna postulują zniesienie tego kuriozalnego kryterium i rozszerzenie programu, co
pozwoliłoby na równy dostęp najbardziej zagrożonej grupy wcześniaków do
profilaktyki i zwiększyłoby szanse rozwoju zdrowych dzieci.
Z poważaniem
Stanisław Jurcewicz


Odpowied
Warszawa, 2012.12.07
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Pana Stanisława Jurcewicza przesłane pismem znak: BPS/043-20-810/12 w sprawie kwalifikacji do programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją
oskrzelowo-płucną) (ICD-10 P 27.1)” uprzejmie informuję.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia obowiązującym od 1 listopada 2012 r.
kryterium kwalifikacji do leczenia w ww. programie lekowym jest:
– tlenoterapia ze stężeniem > 21% do co najmniej 28 doby życia
oraz spełnienie dodatkowych kryteriów:

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

91

– nieukończony 3 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS
(data urodzenia od 1 sierpnia do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej 30 tygodnia
lub
– nieukończony 6 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS
(data urodzenia od 1 maja do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej
28 tygodnia.
Należy nadmienić, iż został złożony wniosek na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.), o objęcie refundacją
i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku dla produktu zawierającego substancję czynną palivizumabum we wnioskowanym wskazaniu wraz z projektem treści programu
lekowego.
Zgodnie z art. 35 ustawy refundacyjnej minister właściwy do spraw zdrowia przekazał kopię wniosku Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych, w celu przygotowania analizy weryfikacyjnej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości oraz rekomendacji Prezesa Agencji.
W rekomendacji nr 70/2012 i 71/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 17 września 2012 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Synagis (palivizumabum) w ramach programu lekowego: „Profilaktyka zakażeń
wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)” nie rekomenduje poszerzenia kryteriów związanych z wiekiem kwalifikującym do profilaktycznego leczenia produktem leczniczym Synagis®. Rekomendacja wskazuje zarówno
na pozytywne jak i negatywne rekomendacje w innych krajach dotyczące finansowania ocenianej technologii lekowej.
Uprzejmie informuję, że oceniony wniosek został przekazany do przeprowadzenia
negocjacji cenowych i rekomendacji przez Komisję Ekonomiczną, zgodnie z art. 18, 19
przedmiotowej ustawy. Zakończeniem procesu jest niezależna decyzja Ministra Zdrowia w przedmiotowym zakresie.
Należy wspomnieć, iż wnioskodawca, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy refundacyjnej, zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie informuję, iż żaden z obowiązujących przepisów prawnych, nie daje
możliwości Ministrowi Zdrowia indywidualnej i odbiegającej od obowiązujących w programie lekowym kryteriów kwalifikacji pacjentów.
Z poważaniem
Z upoważnienia
MINISTER ZDROWIA
Podsekretarz Stan
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Dochodzą do mnie niepokojące informacje dotyczące zmniejszenia nakładów na ochronę zdrowia w województwie mazowieckim. Z zatwierdzonego przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów w dniu
14 sierpnia 2012 r. planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia
na 2013 r. wynika, iż nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych dla województwa mazowieckiego są niższe
o 41,6 mln w stosunku do pierwotnego projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r., w którym i tak te środki były zmniejszone w porównaniu do 2012 r.
Środki Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia na ochronę zdrowia w 2012 r. wynosiły 9 031 168 tys. zł i nie zapewniały optymalnego poziomu finansowania. Tymczasem zatwierdzony plan finansowy NFZ na 2013 r. przewiduje wydatki na poziomie 8 788 251 tys. zł.
Jest to kwota mniejsza o 242 917 tys. zł (2,7%) w porównaniu do 2012 r.
Oczywiście są to plany NFZ, a nie rzeczywiste potrzeby zgłaszane przez
świadczeniobiorców. Aby w sposób rzeczywisty spełnić te potrzeby, należałoby dysponować dodatkowymi 859 326 tys. zł.
Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w 2012 r. była możliwa dzięki
zwiększeniu kwoty pierwotnej z 8 493 462 tys. zł do 9 031 168 tys. zł – uruchomienie funduszu zapasowego będącego w dyspozycji Centrali NFZ w wysokości 537 706 tys. zł.
30 sierpnia 2012 r. prezes NFZ podjęła decyzję o uruchomieniu rezerwy
na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
w planie finansowym NFZ na 2013 r.
Modyfikacja planu nie zmienia ogólnej kwoty przeznaczonej na świadczenia opieki zdrowotnej i tylko pozornie wpływa na wzrost środków, jeśli
chodzi o poszczególne rodzaje świadczeń. Kwoty dodane do poszczególnych
zakresów świadczeń opieki zdrowotnej będą w rzeczywistości zablokowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów z województwa mazowieckiego
u świadczeniodawców z innych województw.
Mając na uwadze coraz trudniejszą dostępność mieszkańców naszego
województwa do świadczeń opieki zdrowotnej, zwracam się do Pana Ministra o uruchomienie funduszu zapasowego na pokrycie niedoboru kwoty na
świadczenia zdrowotne dla mazowieckich placówek.
Z poważaniem
Waldemar Kraska


Odpowied
Warszawa, 2012.12.06
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Waldemara Kraski, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, złożonym podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r.,
w sprawie „uruchomienia funduszu zapasowego na pokrycie niedoboru kwoty na
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świadczenia zdrowotne dla mazowieckich placówek”, przesłanym przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 16 listopada 2012 r. (znak: BPS/043-20-811/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
W odniesieniu do kwestii dotyczącej uruchomienia funduszu zapasowego, uprzejmie informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem nr 64/2012/
DEF z dnia 17 października 2012 r. dokonała zmiany planu finansowego, zgodnie z
trybem określonym w art. 129 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
poprzez zwiększenie planowanych na 2013 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Funduszu o kwotę 256.134 tys. zł ze środków
pochodzących z funduszu zapasowego NFZ. Pozwoli to zabezpieczyć dostępność do
świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa mazowieckiego na poziomie
roku 2012.
Z uzasadnienia do ww. zarządzenia wynika, że ww. wartość środków pochodzących
z funduszu zapasowego dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ uwzględnia
kwoty wynikające z:
∙ bilansu nierozliczonych pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych za 2009 r. udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych,
w wysokości 114.974 tys. zł,
∙ wyrównania planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej na
2013 r. w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ do obecnego poziomu na
2012 r., w wysokości 127.943 tys. zł,
∙ algorytmu podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ, ustalonego na potrzeby planu finansowego NFZ na
2013 r., w wysokości 13.217 tys. zł.
Podział dodatkowych środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy
poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej został dokonany przez dyrektora
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Andrzeja Pająka oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Naszym zdaniem, w projekcie rozporządzenia ministra finansów z dnia
21 sierpnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia
terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej występują niespójności niepozwalające na uznanie go za jasny, jednoznaczny
i dopracowany akt prawny. Uważamy ponadto, że wymienione rozporządzenie zagraża interesom majątkowym państwa, generuje dodatkowe koszty
kontroli skarbowej i stwarza niebezpieczeństwo odejścia z pracy w kontroli
skarbowej doświadczonych pracowników.
W związku z tym bardzo prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak projekt wpłynie na organizację pracy pracowników, ich stanowisk, miejsc pracy, a także na ich wynagrodzenia w przypadku zmiany pracodawcy?
2. Jakie przyjęto szczegółowe założenia organizacyjne w sprawie zmiany warunków pracy pracowników? Czy opracowano szczegółowy plan działań i odpowiednie procedury? Jeżeli tak, to prosimy o ich przedstawienie.
3. Czy i jak pracodawca zamierza współdziałać z organizacją związkową we wdrażaniu projektowanych zmian organizacyjnych?
4. Czy został opracowany harmonogram działań dotyczących kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników w związku z zapisem
informującym o wejściu w życie rozporządzenia po czternastu dniach od jego
ogłoszenia? Jeżeli tak, to prosimy o jego przedstawienie.
5. Czy i w jakim stopniu (dla ilu osób, z jakich terenów, miast, istniejących jednostek organizacyjnych) zmiany zwiększą lub zmniejszą uciążliwości związane z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w innej
jednostce organizacyjnej (np. zwiększone koszty po stronie pracownika, rażąco wydłużony czas dojazdu, zaproponowanie przez pracodawcę warunków pracy zmuszających do zmiany miejsca zamieszkania bądź rozwiązania umowy o pracę w związku ze szkodliwymi dla pracownika warunkami
pracy lub aktualnie występującymi obiektywnymi uwarunkowaniami rodzinnymi pracownika)?
6. Czy projektodawca dokonał rozpoznania sytuacji w zakresie, o jakim
mowa w pytaniu nr 5?
7. Czy analizowano skalę zjawiska, dokonano oceny rezultatów lub
przygotowano projekt rozwiązań organizacyjnych w zakresie, o którym
mowa w pytaniu nr 5?
8. Czy wypracowanie rozwiązań w zakresie organizacji warunków pracy pracowników, ich stanowisk, miejsc pracy oraz innych dóbr osobistych
zostanie zlecone wyłącznie kierownikom jednostek organizacyjnych po
wprowadzeniu zmian właściwości terytorialnej, co może ograniczyć do minimum możliwość wypracowania korzystnych systemowych rozwiązań w celu
zapewnienia właściwej organizacji wykonywania zadań z zakresu kontroli
skarbowej?
9. Na jakich szczegółowych założeniach oparta jest teza dotycząca lepszego wykorzystania zasobu pracowników? Prosimy o przedstawienie analiz i materiałów źródłowych potwierdzających tę tezę.
10. Czy i w jaki sposób założenia zmian organizacyjnych pracy przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości pracy pracowników, poprawy jakości
i warunków pracy?
11. Czy projektowane rozwiązania przyczynią się do zorganizowania
pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości
pracy, z wykorzystaniem ich uzdolnień i kwalifikacji? Jeśli tak, to w jaki
sposób? Prosimy o przedstawienie analiz, symulacji itp. w tym zakresie.
12. W jaki sposób zorganizowane zostaną przez pracodawców miejsca
pracy (wyposażenie stanowisk pracy, zabezpieczenie sprzętu i materiałów, itp.)?
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13. W których jednostkach organizacyjnych nastąpią zmiany umów
o pracę oraz ile wypowiedzeń planowanych jest w związku ze zmianami?
Prosimy o podanie danych liczbowych z uwzględnieniem podziału na stanowiska i miejsca pracy w poszczególnych urzędach objętych skutkami wejścia w życie rozporządzenia.
14. Czy były rozważane inne koncepcje zmian właściwości terytorialnej
w województwie mazowieckim (na przykład wydzielenie miasta Warszawy i utworzenie odrębnej jednostki poza Warszawą dla innych powiatów
z województwa mazowieckiego z poszanowaniem ustawowych i znanych
każdemu obywatelowi w naszym kraju zasad administracyjnego podziału
terytorialnego państwa)? Jeśli tak, to jakie?
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Robert Mamątow


Odpowied
Warszawa, 12 grudnia 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatorów RP Pana Marka Martynowskiego, Pana
Andrzeja Pająka i Pana Roberta Mamątowa dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, uprzejmie informuję.
Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż materię dotyczącą organizacji pracy w urzędach
kontroli skarbowej regulują przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli
skarbowej1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie
siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej2 oraz zarządzenia Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej3.
W świetle powołanych przepisów dyrektor urzędu kontroli skarbowej kieruje pracą
urzędu, w tym tworzy i likwiduje komórki organizacyjne urzędu, jest przełożonym
zatrudnionych w urzędzie inspektorów oraz innych pracowników. W gestii dyrektorów
urzędów kontroli skarbowej jako pracodawców leżą zatem wszelkie kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy, a także zapewnieniem właściwej organizacji i warunków pracy
w podległych im urzędach. Na nich ciąży także obowiązek dopełnienia procedur przewidzianych przepisami prawa pracy, w tym konsultacji ze związkami zawodowymi.
W konsekwencji uzasadnienie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej nie może odnosić się do spraw dotyczących organizacji pracy w urzędach kontroli
skarbowej, tj. do materii, która nie jest bezpośrednio związana z przedmiotem regulacji ww. aktu normatywnego.
1
2
3

Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.
Dz. U. Nr 13, poz. 62.
Dz. Urz. M. F. Nr 1, poz. 2.
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W dniu 6 grudnia 2012 r. podpisane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Celem ww. nowelizacji jest optymalne zaangażowanie kontroli skarbowej stosownie do możliwości prawnych i faktycznych Urzędów Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie,
Łodzi, Rzeszowie i Warszawie, a także odpowiednie dostosowanie struktur kontroli
skarbowej do potencjału gospodarczego województwa mazowieckiego oraz sąsiadujących z nim województw. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Przedmiotowa nowelizacja ograniczyła terytorialny zasięg działania Dyrektora
Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie do obszaru m.st. Warszawy oraz powiatów:
legionowskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego i otwockiego. Zmiana ta pozwoli Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie skoncentrować się na wykonywaniu zadań na terenach,
które skupiają łącznie około 70% podmiotów działających na obszarze województwa
mazowieckiego i w konsekwencji generują największe wpływy podatkowe w skali tego
województwa. Z drugiej strony zmiana właściwości miejscowej pozwoli Dyrektorom
Urzędów Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi i Olsztynie
efektywniej zarządzać kadrami, a także zwiększyć skuteczność wykonywania ustawowych zadań. Minister Finansów na przestrzeni ostatnich lat dokonywał wzmocnień
kadrowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe i budżetowe oraz relację liczby pracowników tego urzędu
do liczby jednostek podlegających kontroli, rozwiązanie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Niewielka była skala przenoszenia etatów między urzędami kontroli
skarbowej. Sytuacja ta dotyczyła przede wszystkim zwiększenia stanu zatrudnienia
Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.
Podkreślić także należy, że rozwiązanie polegające na rozszerzeniu terytorialnych
uprawnień władczych organów kontroli skarbowej z województw sąsiadujących z województwem mazowieckim już istnieje i z powodzeniem funkcjonuje w praktyce. Aktualnie obowiązujące przepisy regulujące przedmiotową materię przewidują, iż Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku jest właściwy dla ściśle określonych
powiatów wchodzących w skład województwa mazowieckiego. Takie ukształtowanie
struktur kontroli skarbowej w województwie mazowieckim korzystnie wpłynęło na
dochody budżetowe państwa. Przykładowo koszty poniesione przez Urząd Kontroli
Skarbowej w Białymstoku z tytułu delegacji pracowników do wykonywania czynności kontrolnych na terenie województwa mazowieckiego w okresie od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. wyniosły około 45 tys. zł, podczas gdy kwota
ustaleń w tym okresie przekroczyła 141 mln zł, a wartość wpłat do budżetu wyniosła
ponad 53 mln zł. Kwota wpływów do budżetu państwa jest zatem około 1200 razy
wyższa od środków wydatkowanych na delegacje pracowników.
W tym miejscu chciałbym wyraźnie zaznaczyć, iż zmiana przedmiotowego rozporządzenia nie będzie skutkowała potrzebą rozwiązania stosunku pracy z członkami
korpusu służby cywilnej świadczącymi pracę w komórkach zlokalizowanych poza
Warszawą. Wszystkim pracownikom, którzy zadeklarują możliwość kontynuacji pracy w centrali Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, zostaną zaproponowane nowe
warunki pracy. Jednocześnie nie można wykluczyć, iż część pracowników zostanie
przeniesiona do urzędów, które na skutek zmiany przepisów staną się właściwe dla
części powiatów województwa mazowieckiego, jeżeli wyrażą zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w tych urzędach.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,
Henryka Górskiego oraz Andrzeja Pająka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
oraz do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów prawa odnoszących się do producentów rzepaku, którzy chcieliby sami wyprodukować paliwo z własnych nasion. Prosimy o informacje,
jakie warunki muszą oni spełnić, jakie pozwolenia otrzymać i jakim zasadom
podatkowym podlega ten typ produkcji.
Ponadto do Pana Ministra Rolnictwa kierujemy dodatkowe zapytanie.
Czy jest Panu znana trudna sytuacja polskich producentów soi, którzy mają
problem ze zbyciem nasion, gdyż nikt tych nasion nie chce kupić? Jak resort
rolnictwa zamierza wspierać produkcję roślin wysokobiałkowych w Polsce?
Z góry dziękujemy za szczegółowe informacje.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Andrzej Pająk

Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 18 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 listopada 2012 r., znak BPS/043-20-813-MRRW/12 w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Marka Martynowskiego
wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada
2012 r., uprzejmie przekazuję poniższe informacje.
Zasady wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek są uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych. Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 3 tej ustawy, rolnik wytwarzając
biopaliwa ciekłe na własny użytek powinien:
∙ dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi określone wymagania przeciwpożarowe, sanitarne oraz
ochrony środowiska,
∙ posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego,
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∙ posiadać ważny wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na
własny użytek prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego,
∙ przestrzegać rocznego limitu produkcji wynoszącego 100 litrów estru lub czystego oleju roślinnego na hektar użytków rolnych,
∙ przestrzegać aby wytwarzane biopaliwa spełniały wymagania jakościowe określone
na podstawie przepisów o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
∙ przekazywać do Agencji Rynku Rolnego roczne sprawozdania dotyczące produkcji biopaliw oraz ich wykorzystania.
Należy podkreślić, że wytwarzanie przez rolników biopaliw ciekłych bez wpisu do
rejestru, a także sprzedaż lub zbywanie w innej formie wytworzonych biopaliw stanowi naruszenie przepisów i podlega sankcjom karnym. Szczegółowe informacje o wymaganiach wraz z opisem procedur związanych z wytwarzaniem biopaliw ciekłych na
1
własny użytek przez rolników przesyłam w załączeniu4. Powyższe informacje Agencja
Rynku Rolnego udostępnia na swojej stronie internetowej (www.arr.gov.pl) w zakładce
Pozostałe działania – Biokomponenty i biopaliwa.
Wytwarzane przez rolników biopaliwa muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe określone w załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek (Dz.U.
z 2007 r. Nr 24 poz. 149). Tym samym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200,
z późn. zm.) wytwarzane biopaliwa podlegają kontroli prowadzonej przez inspektorów
Inspekcji Handlowej.
Kolejnym wymogiem, którego rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek
muszą przestrzegać, jest kwestia zapłaty należnego podatku akcyzowego. Zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, stawka akcyzy
od biokomponentów stanowiących samoistne paliwa (biopaliwa ciekłe), które spełniają
wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i są przeznaczone do napędu
silników spalinowych, bez względu na kod CN, wynosi 1196,00 zł/1000 litrów. Powyższa
stawka podatku akcyzowego na biopaliwa ciekłe obowiązuje w Polsce od dnia 1 maja
2011 r. tj. daty zakończenia obowiązywania programu pomocowego N57/2008 Pomoc
operacyjna w zakresie biopaliw – zatwierdzonego na ten okres przez Komisję Europejską.
W celu zapłaty należnego podatku akcyzowego, rolnicy wytwarzający biopaliwa
ciekłe na własny użytek, składają raz w miesiącu do urzędu celnego, deklarację dla
podatku akcyzowego na formularzu AKC-4/AKC-4zo, która wraz z załącznikami stanowi podstawę do rozliczenia kwoty należnego podatku akcyzowego.
Odnosząc się do pytania dotyczącego produkcji soi i jej zbytu oraz systemu wsparcia dla produkcji roślin wysokobiałkowych w Polsce, uprzejmie informuję, że soja jest
jedną z roślin wysokobiałkowych, której w roku 2011 zebrano w Polsce 331,3 tony
z powierzchni 208 ha.
Uprawa soi w UE nie jest w szczególny sposób uregulowana przepisami. Soja jest
rośliną o dużych wymaganiach cieplnych, dlatego powodzenie jej uprawy w Polsce
zależy w dużym stopniu od korzystania z odmian znajdujących się w krajowym rejestrze. Są to odmiany w większości pochodzące z hodowli krajowych, wczesne, o dużym
potencjale plonowania. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się sześć odmian soi
o cenionej w Polsce wartości gospodarczej. Pełnotłuste nasiona soi wykorzystywane
mogą być w żywieniu trzody chlewnej, drobiu, królików, zwierząt futerkowych, psów,
kotów oraz przeżuwaczy. Nasiona te, zawierają jednak szereg substancji antyodżywczych, które znacznie obniżają wartość pokarmową pełnotłustych, surowych nasion
soi. Dlatego wszelkie decyzje dotyczące jej produkcji, powinny być poprzedzone analizą możliwości zbytu.
Na rynku polskim funkcjonuje kilka podmiotów zajmujących się skupem i przetwórstwem soi. Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą tej rośliny, powinni przed
siewem zagwarantować sobie możliwość zbytu, np. poprzez podpisanie umowy kontraktacji z podmiotami zajmującymi się jej skupem i przetwórstwem.
1

Załącznik do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Wsparcie roślin wysokobiałkowych realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi dzieli się na dwa obszary:
1. Wsparcie specjalne, wynikające z płatności obszarowej do powierzchni upraw
roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, przeznaczone bezpośrednio dla rolników, oraz
2. Zwiększenie wykorzystania rodzimych surowców białkowych w produkcji pasz,
przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych, żywieniowych oraz prośrodowiskowych.
Wsparcie specjalne wprowadzone zostało w 2010 r. i będzie realizowane włącznie
do 2013 r. w ramach art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Wsparcie to jest
skierowane dla rolników uprawiających rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne w plonie głównym oraz ich mieszanki na terytorium całej Polski. Wyłączone
ze wsparcia są natomiast mieszanki roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych ze zbożami. Wyjątkiem od tej zasady jest uprawa wyki siewnej, w przypadku której możliwe jest zastosowanie rośliny podporowej. Programem objęte są
takie gatunki roślin jak: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa,
groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały,
łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna
krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna
mieszańcowa, lucerna chmielowa.
W roku 2010 oraz 2011 pula środków przeznaczona na realizację specjalnej płatności obszarowej wyniosła 10,8 mln euro, natomiast w roku 2012 uległa zwiększeniu
do 30 mln euro rocznie. Poniższa tabela przedstawia płatności w latach 2010–2012.
Tab. 1 Liczba wniosków oraz powierzchnia gruntów rolnych w ramach specjalnej
płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w latach 2010–2012.
2010
Liczba
wniosków

2011

pow.
w ha

Płatność
Liczba
zł/ha
wniosków

Kraj
113 845 203 438
ogółem

207,28

pow.
w ha

123 396 218 688

2012
Płatność
zł/ha

Liczba
wniosków

pow.
w ha

219,53

120 000 208168

Płatność
zł/ha
591,41

Kolejną formą wsparcia jest dopłata do materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany realizowana ze środków finansowych dostępnych w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2007 r.
Nr 46, poz. 300) dopłatę w wysokości 160 zł do ha można uzyskać do takich roślin
strączkowych jak łubin, groch siewny, bobik i wyka siewna. Obecnie trwają prace nad
zmianą rozporządzenia mającego na celu poszerzenie listy gatunków roślin zakwalifikowanych do wsparcia w roku 2013 o soję.
Dodatkowe płatności można uzyskać również w ramach uprawy niektórych roślin wysokobiałkowych oraz strączkowych objętych krajową płatnością uzupełniającą
(UPO) do tzw. grupy upraw podstawowych. Kategoria ta obejmuje m.in. takie uprawy
jak: rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny, wyka siewna,
soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita oraz rośliny strączkowe pastewne.
Tab. 2 Stawki w ramach uzupełniających płatności obszarowych (UPO) w latach
2010–2012 zł/ha.
Rok
Wysokość płatności

2010

2011

2012

327,28

274,21

211,80
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W ramach drugiego obszaru od 2011 r. realizowany jest program wieloletni o charakterze naukowo-wdrożeniowym „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich
produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Zgodnie z przyjętymi merytorycznymi założeniami program ma celu przyczynienie się do zwiększenia zainteresowania i wykorzystania krajowych odmian roślin strączkowych w produkcji pasz.
Realizacja programu jest koordynowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, natomiast współwykonawcami są: Instytut Genetyki Roślin
PAN w Poznaniu (IGR), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (ITP).
Program zaplanowany jest na 5 lat i jest realizowany w oparciu o następujące
priorytety:
1. Zwiększenie stabilności i jakości plonu wysokobiałkowych roślin strączkowych,
2. Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych i sposoby zwiększania opłacalności uprawy,
3. Krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych,
4. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele
paszowe w Polsce,
5. Produkcja wysokiej jakości pasz z trwałych użytków zielonych.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

Odpowied
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 14 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 16 listopada 2012 r. znak: BPS/043-20-813-MF/12,
przekazującym tekst oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Marka Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r., w zakresie swojej właściwości uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Zasady wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek regulują
przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Intencją regulacji określonych w powyższej ustawie było stworzenie rolnikom możliwości zagospodarowania surowców rolniczych (np. rzepaku), w celu uzyskania wyrobu energetycznego w postaci biopaliwa, które posłużyć miało do napędu maszyn
w posiadanym gospodarstwie.
W myśl art. 13 ust. 1 ww. ustawy rolnicy mogą wytwarzać na własny użytek wyłącznie
biopaliwa ciekłe określone w ustawie. Biopaliwa te muszą spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

101

Jednocześnie, w art. 21 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wprowadzono zakaz:
– wytwarzania przez rolników niektórych biopaliw ciekłych na własny użytek,
np. benzyn silnikowych zawierających powyżej 5% objętościowo biokomponentów lub oleju napędowego zawierającego powyżej 7% objętościowo biokomponentów,
– sprzedawania lub zbywania w innej formie biopaliw ciekłych wytworzonych na
własny użytek przez rolników,
– wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek w ilości przekraczającej normy określone w tej ustawie.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych warunkiem wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na
własny użytek jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
Kryteria uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego określają
m.in. przepisy art. 48 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na
wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.
Powyższe przepisy przewidują uproszczone zasady uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych dla rolników (w rozumieniu przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych) wykonujących wyłącznie czynności polegające
na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, stanowiących
samoistne paliwo. Rolnik ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu
podatkowego, w którym będzie produkował wyłącznie ester lub czysty olej roślinny
(jako samoistne paliwo), nie musi posiadać statusu podatnika VAT. Ponadto wymogi w zakresie możliwości uzyskania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia
akcyzowego na prowadzenie produkcji ww. wyrobów w składzie podatkowym, zostały
radykalnie zredukowane, w stosunku do zasad ogólnych.
Tryb wydawania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego regulują przepisy
ustawy o podatku akcyzowym. Szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego, w tym dotyczące miejsca, w którym wyroby akcyzowe będą magazynowane,
regulaminu funkcjonowania składu podatkowego jak również sposobu prowadzenia
ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej wyrobów akcyzowych przez podmiot
prowadzący skład podatkowy oraz szczegółowy zakres danych, które powinny się
znajdować w tej ewidencji zostały natomiast określone w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe.
Wskazać również należy, iż zgodnie z art. 69a §1. Kodeksu karnego skarbowego,
kto wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym, naruszając warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, produkuje, magazynuje lub przeładowuje
wyroby akcyzowe poza składem podatkowym podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Produkcja wyrobów akcyzowych, w tym wyrobów energetycznych, do których zalicza się również biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, stanowi przedmiot
opodatkowania akcyzą.
Stawka akcyzy dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do
napędu silników spalinowych, wynosi 1196,00 zł/1000 litrów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Andrzeja Pająka oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego
Mając na uwadze ostatnie interwencje wyborców oraz lakoniczne wyjaśnienia Biura Prasowego PKN Orlen SA dotyczące powstania tzw. czarnej
listy spółek, o której donosiła lokalna, płocka prasa, bardzo prosimy o wyjaśnienie, czy Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza podejmować jakiekolwiek działania w tej sprawie.
Wbrew pozorom nie jest to wewnętrzna sprawa PKN Orlen, jak próbuje
się to tłumaczyć. Zaprzestanie, bez żadnych konkretnych powodów, współpracy z firmami wydzielonymi z koncernu, których zadaniem było utrzymanie funkcjonowania Orlenu, prowadzi wprost do pozbawienia pracy blisko
1,5 tysiąca osób. Spółki te już rozpoczęły proces redukcji zatrudnienia i nie
jest prawdą, że zwolnieni pracownicy znajdą pracę u konkurencji. W Płocku
stopa bezrobocia wynosi około 13%, a stopa dla powiatu płockiego ponad
20% i ciągle rośnie. Dlatego sytuacja, którą stworzył PKN Orlen SA jest realnym zagrożeniem dla miasta i regionu w obszarze zatrudnienia.
Ponadto uważamy za niedopuszczalne, by koncern nie rozpatrywał ofert
składanych przez podmioty, które z niewyjaśnionych dotąd przyczyn znalazły się na „czarnej liście”. PKN Orlen jest spółką giełdową, Skarb Państwa
ma w niej bardzo szczególną misję. Nierozpatrywanie ofert konkurencyjnych
bez podania przyczyn budzi niepokój i stanowczy sprzeciw płocczan.
Niczym nieuzasadnione działanie pojedynczych pracowników Orlenu
oraz niechęć do jakiegokolwiek dialogu ze strony zarządu są, w naszej ocenie, oburzające.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Robert Mamątow


Odpowied
Warszawa, 20 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie BPS/043-20-814/12 z dnia 16.11.2012
roku tekstu oświadczenia złożonego przez Senatora Marka Martynowskiego wspólnie
z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 09.11.2012 roku,
uprzejmie informuję, że w sprawie stanowiącej przedmiot oświadczenia Pana Senatora, a wcześniej grupy Parlamentarzystów okręgu płockiego Klubu Parlamentarnego
Prawa i Sprawiedliwości, występowałem do Zarządu Spółki, w związku obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN SA, które wykluczają możliwość indywidualnej kontroli prowadzenia spraw
Spółki przez akcjonariuszy i wydawania wiążących poleceń Zarządowi w sprawach
dotyczących zwykłego zarządu.
Na podstawie uzyskanych w tym trybie wyjaśnień Spółki, uprzejmie informuję, że
PKN ORLEN SA ma świadomość skali prowadzonych działań i związanego z nią wpły-
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wu, jaki wywiera na otoczenie biznesowe. Podejmując decyzje dotyczące partnerów
biznesowych Spółka bierze pod uwagę warunki rynkowe, jakość oferty oraz standing
finansowy tych firm. Bardzo ważne dla Spółki są również dotychczasowe doświadczenia we współpracy – o ile takowa współpraca miała miejsce. W przypadkach, gdy doświadczenia te nie były dobre, bo firmy – podwykonawcy czy dostawcy – nie zapewniły
właściwej jakości produktów czy usług lub wystąpiły opóźnienia w realizacji umów,
PKN ORLEN korzystał z zapisów umownych, które chronią Spółkę przed dostawcami nierzetelnie wykonującymi swoją pracę. Jednak zawsze w sytuacjach trudnych
i konfliktowych Spółka dążyła do wyjaśnienia wątpliwości w drodze dialogu. Zgodnie
z wewnętrznym regulaminem Spółki, raz do roku dostawcy są weryfikowani pod kątem jakościowym i finansowym przez różne obszary merytoryczne PKN ORLEN: Biuro
Zakupów, Inwestycje, BHP, Finanse i inne. Jest to procedura naturalna w przypadku firm profesjonalnych, dbających o jakość podejmowanych decyzji zakupowych,
szukających możliwości ograniczania kosztów i skupionych na tworzeniu wartości
dla akcjonariuszy. Nie są brane natomiast pod uwagę siedziby kontrahentów Spółki,
w tym tego, czy pochodzą z Płocka, czy też z innych rejonów kraju.
Odnosząc się do konkretnych uwag oraz zapytania Pana Senatora – czy Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza podejmować jakiekolwiek działania w tej sprawie,
uprzejmie informuję, że wystąpiłem do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o objęcie nadzorem postępowań ofertowych prowadzonych przez PKN ORLEN SA, którego
celem powinno być zapewnienie przestrzegania jednolitych oraz przejrzystych zasad
postępowania w doborze dostawców.
Z poważaniem
Mikołaj Budzanowski
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,
Henryka Górskiego oraz Andrzeja Pająka
skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezesie!
W informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2011 rok znajduje się następujący fragment.
„Zastrzeżenia NIK dotyczą niecelowego i niegospodarnego odraczania
poboru dochodów budżetowych wskutek rozkładania na raty opłat koncesyjnych.
W 2011 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie uchwał KRRiT wydał 45 decyzji o rozłożeniu na raty opłat za koncesje
w łącznej kwocie 63 848,8 tys. zł, w tym 26 decyzji na kwotę 32 434,6 tys. zł
dotyczyło koncesji wydanych w 2011 r. (57,8% ogólnej wartości opłat koncesyjnych naliczonych w 2011 r.).
Kontrola czterech postępowań o rozłożenie na raty opłat koncesyjnych na
łączną kwotę 29 153,3 tys. zł wykazała, że przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji wydał decyzje o rozłożeniu na raty opłat koncesyjnych
na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, art. 104 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego13 z dnia 14 czerwca 1960 r.
oraz przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa14. W decyzjach stwierdzano zachodzenie przesłanek ważnego interesu koncesjonariusza i interesu publicznego wynikających z art. 67a §1
pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W uzasadnieniu decyzji wykazywano
również przesłanki uznania ważnego interesu koncesjonariusza, tj. trudną
sytuację finansową uniemożliwiającą dokonanie jednorazowego wydatku
w wysokości pełnej opłaty, natomiast nie wykazywano przesłanek uznania
ważnego interesu publicznego”.
W związku z tym mamy następujące pytania do prezesa KRRiT Jana
Dworaka.
Czym uzasadnione jest tak wiele rozłożeń opłat koncesyjnych na raty,
w tym dotyczących koncesji udzielonych dopiero co w 2011 r.?
Czym Pan Prezes wyjaśni fakt, że tak wiele podmiotów najpierw zapewniało o gwarancjach finansowych, a po uzyskaniu koncesji powoływało się
na trudności finansowe?
Jak takie masowe rozkładanie opłat koncesyjnych na raty ma się do
rzetelności procesu koncesyjnego?
Czy tak duża liczba zgód na rozłożenie płatności na raty nie dowodzi tego, że Rada źle oceniła wiarygodność finansową koncesjonariuszy,
którzy niezwłocznie po udzieleniu koncesji nie byli w stanie uiścić opłat
koncesyjnych?
Dlaczego rozkładając opłaty koncesyjne na raty, nie kierował się Pan Prezes interesem publicznym, tylko prywatnym interesem koncesjonariuszy?
Czy Pan Prezes nadal uważa, że kompleksowa kontrola NIK odnośnie do
postępowań koncesyjnych w Radzie nie jest potrzebna?
Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, panu Jackowi Jezierskiemu przekazujemy wyrazy uznania za tak ważne ustalenia kontrolne, ale równocześnie
chcemy zapytać o to, dlaczego mimo tak bulwersujących ustaleń Izba przedstawiła pozytywną ocenę wykonania budżetu Rady. Co jeszcze gorszego
musiałoby się stać, żeby ta ocena była negatywna?
Mamy również pytanie: dlaczego NIK nie skierowała w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury?
Z poważaniem			
Marek Martynowski		
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz		

Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Andrzej Pająk
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Odpowied
PRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY
RADIOFONII I TELEWIZJI
Warszawa, 11 grudnia 2012 r.
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora Marka
Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP
w dniu 9 listopada 2012 r., przedstawiam następujące stanowisko.
Możliwość rozkładania na raty dopuszcza ustawa Ordynacja podatkowa. Każda
sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z uwzględnieniem przesłanek ważnego interesu koncesjonariusza lub interesu publicznego. Raty mogą być kształtowane dowolnie przez organ podatkowy, z tym że powinny być one dostosowane do możliwości płatniczych podatnika (wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2005 r., I FSK 44/05 LEX
nr 176684). Ustalenie wysokości rat w kwotach niemożliwych do zapłacenia stwarza
iluzję uwzględnienia wniosku i narusza podstawowe zasady postępowania podatkowego, a w szczególności zasadę zaufania do organów podatkowych (wyrok NSA z dnia
1 marca 2000 r., III SA 1546/99, ONSA 2001, nr 2, poz. 84, M. Pod. 2000, nr 8).
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (Sygn. akt I FSK 392/07 z dnia
30 maja 2008 r.), odroczenie czy rozłożenie zapłaty należności pieniężnej na raty, przy
spełnieniu określonych warunków i w uzasadnionych okolicznościach, a więc wtedy,
gdy może być przyznane zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej, stanowi racjonalne
działanie organów podatkowych mające na celu jak najbardziej efektywne wyegzekwowanie publicznoprawnych wierzytelności.
Ponadto należy wskazać, iż ulgi w spłacie podatków, które nie prowadzą bezpośrednio do zwolnienia podatnika z obowiązku uiszczenia podatku, ale ułatwiają mu
jego zapłacenie – nie stanowią pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przy rozłożeniu opłaty koncesyjnej na raty wnioskodawca nie uzyskuje korzyści finansowej prowadzącej do uprzywilejowania w stosunku do innych podmiotów działających na rynku, co jest jedną z podstawowych
przesłanek pomocy publicznej. Korzystanie z ulgi w przypadku rozłożenia na raty
opłaty koncesyjnej jest związane z koniecznością zapłacenia opłaty prolongacyjnej,
zgodnie z art. 57 §1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., należności z tytułu opłat prolongacyjnych za decyzje o udzieleniu lub zmianie koncesji radiowych i telewizyjnych wynosiły 13.135,900 zł i powodowały wzrost dochodów budżetowych w tej wysokości
– nie można więc mówić o niecelowości i niegospodarności w pobieraniu dochodów
budżetowych.
W 2011 r. nastąpił znaczący wzrost ilości wpływających do KRRiT wniosków
o udzielenie ulg w spłacie opłat koncesyjnych, co wiąże się m.in. z przedłużającą się
trudną sytuacją w gospodarce, nie tylko polskiej, która mocno dotyka podmioty działające na rynku reklamowym, ze względu na ograniczenia budżetów przedsiębiorstw
na wydatki związane z reklamą i promocją.
Wśród 45 wydanych w 2011 r. decyzji KRRiT o rozłożeniu opłaty koncesyjnej na raty:
– 4 decyzje dotyczą nadawców, którzy otrzymali koncesje na nadawanie programu
w systemie naziemnym cyfrowym. Już na etapie składania wniosków o koncesje
plany finansowe tych podmiotów uwzględniały ratalny sposób wniesienia opłaty
koncesyjnej, na co zostały udokumentowane środki finansowe;
– 9 decyzji dotyczy nadawców, którzy otrzymali koncesje na ponowny 10-letni
okres. Koncesje te są udzielane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 35a, art. 37
ust. 1–3 oraz art. 40 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U.
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z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami prawa, trudna sytuacja finansowa Koncesjonariusza nie stanowi przesłanki do odmowy udzielenia takiej
koncesji;
– 29 decyzji dotyczy nadawców lokalnych programów emitowanych drogą kablową, które nie były objęte postępowaniami konkursowymi. Programy te w przeważającej części stanowią kilkugodzinne bloki, a koszt ich produkcji w ostatnich latach bywa wyższy niż możliwe do pozyskania przychody z niewielkich
rynków.
KRRiT w 2011 r. wydała ok. 160 decyzji o udzieleniu bądź rozszerzeniu koncesji na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną
i rozsiewczą satelitarną oraz na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych
innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego; rozłożeniem na raty zostały objęte opłaty koncesyjne wynikające z 23 wydanych w 2011 r. koncesji.
Należy zauważyć, że dotychczasowa praktyka rozkładania przez KRRiT opłat koncesyjnych na raty do 2012 r. nie była przedmiotem zastrzeżeń Naczelnej Izby Kontroli,
choć co roku podlega wnikliwej analizie inspektorów tego Urzędu. Od kilkunastu lat
coroczne protokoły NIK akceptowały działania KRRiT z wykonania budżetu państwa
w tym zakresie.
Odnosząc się do kwestii poruszanej w wystąpieniu pokontrolnym NIK na str. 2
ostatnie zdanie w drugim akapicie od dołu w brzmieniu:
„W uzasadnieniu decyzji wykazano przesłanki uznania ważnego interesu koncesjonariusza, tj. trudną sytuację finansową, uniemożliwiającą dokonanie jednorazowego wydatku w wysokości pełnej opłaty, natomiast nie wykazano przesłanek uznania
ważnego interesu publicznego”
należy zauważyć, że zgodnie z art. 67a §1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) organ podatkowy, na wniosek
podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, może udzielać ulg w spłacie podatku lub zaległości
podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
W podejmowaniu decyzji o rozłożeniu opłat za decyzję o rozszerzeniu koncesji
o możliwość umieszczenia programów w sygnale MUX-1 spółkom Lemon Records
Sp. z o.o., STAVKA Sp. z o.o. oraz ESKA TV SA KRRiT uwzględniała za każdym razem
interes publiczny jako istotną przesłankę, co znajduje odzwierciedlenie w protokołach
z posiedzeń KRRiT. Należy zauważyć, że w przypadku nadawania programów radiowych i telewizyjnych interes publiczny jest oczywisty – dostęp odbiorcy do informacji,
dóbr kultury i rozrywki.
W przypadku powyższych postępowań interes publiczny – polegający na poszerzeniu oferty telewizyjnych programów dostępnych w sposób cyfrowy naziemny – brany
był pod uwagę podczas podejmowania przez KRRiT uchwał w powyższych sprawach.
Interes publiczny związany z uruchomieniem cyfrowego naziemnego nadawania
programów telewizyjnych był również opisany w decyzji rozstrzygającej postępowanie
o rozszerzenie koncesji (Nr DK-137/2011 z dnia 29.07.2011 r.). W uzasadnieniu tej
decyzji napisano m.in.:
„Podstawowym celem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej oprócz wykorzystania nowej technologii dla poprawy jakości odbioru jest zwiększenie ilości dostępnych
nieodpłatnie programów telewizyjnych oraz stworzenie komplementarnej i zróżnicowanej programowo oferty.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania kierowała się więc dbałością o zapewnienie, że programy umieszczone w sygnale
MUX-1 będą się charakteryzować odmienną zawartością programową od tych, które
są już dostępne w MUX-2. W art. 36 ustawy o radiofonii i telewizji ocena wniosków
o udzielenie (rozszerzenie) koncesji ma przebiegać z uwzględnieniem stopnia realizacji
zadań radiofonii i telewizji, o których mowa w art. 1 ust. 1 tejże ustawy przez innych
nadawców działających na obszarze objętym koncesją”.
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W uzasadnieniu decyzji o rozłożeniu opłat za decyzję o udzieleniu na kolejny okres
koncesji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Św. pod opieką Maryi interes publiczny został wskazany – nadawanie programu społeczno-religijnego (str. 9, 3 akapit
od dołu).
„W przedmiotowej sprawie wystąpiły zarówno okoliczności o charakterze ważnego
interesu Koncesjonariusza, jak i interesu publicznego. W szczególności należy stwierdzić, że Koncesjonariusz nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do jednorazowego uiszczenia opłaty koncesyjnej. Jednocześnie Koncesjonariusz realizuje program radiowy o charakterze społeczno-religijnym”.
Stosując się do zalecenia zawartego w wystąpieniu pokontrolnym, w kolejnych
decyzjach o rozłożeniu opłaty na raty, w przypadku zaistnienia przesłanki interesu
publicznego będzie ona wskazywana w sposób wyraźny i bardziej pełny.
KRRiT podejmując decyzję o rozłożeniu na raty opłat koncesyjnych uwzględniała
także trudną sytuację rynku mediów elektronicznych. Od kilku lat wzrosty wartości
rynku reklam są relatywnie niskie, zaś konkurencja – wobec zwiększającej się liczby
programów – coraz silniejsza. Dodatkowe koszty generuje konwersja sygnału analogowego na cyfrowy i konieczność tzw. simulcastingu w okresie przejściowym. W Polsce
nie funkcjonuje – wzorem niektórych państw europejskich – system ekonomicznego wsparcia procesów cyfrowych. Wzmożone koszty związane ze zmianą technologii
stanowią potencjalną groźbę niewypłacalności nadawców, co może rodzić negatywne
skutki dla odbiorców programów, rynku medialnego i Skarbu Państwa.
Z poważaniem
Jan Dworak

Odpowied
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 31 stycznia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na adresowany do Prezesa NIK dokument pn. Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego i Andrzeja Pająka,
złożony na 20. posiedzeniu Senatu w dniu 9 listopada 2012 r., dotyczący przeprowadzonej przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa za 2011 r. przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji przedstawiam Panu Marszałkowi następujące stanowisko.
Celem kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. w części 09 – Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji była ocena wykonania ustawy budżetowej na 2011 r. oraz
wydanie opinii o prawidłowości rozliczenia finansowego państwa w oparciu o przeprowadzone badania m.in. w zakresie należności z tytułu dochodów budżetowych,
w tym należności z tytułu opłat za koncesje. Kontrola nie obejmowała postępowań
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w sprawie udzielenia koncesji, w tym koncesji, za które opłaty zostały rozłożone na
raty. Złożone przez senatorów oświadczenie dotyczyło wystawienia przez NIK pozytywnej oceny wykonania budżetu KRRiT mimo sformułowanych przez NIK zastrzeżeń
w zakresie realizacji budżetu oraz braku zawiadomienia prokuratury o stwierdzonych uchybieniach.
Przyjmując pozytywną ocenę NIK uwzględniła następujące okoliczności:
– wykonanie zaplanowanych dochodów w 159,3% oraz wydatków w 100%;
– zgodne z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych wprowadzanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na podstawie danych
wynikających z ewidencji księgowej;
– rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie dowodów księgowych;
– wykorzystanie środków na wynagrodzenia w granicach ustalonych limitów;
– wdrażanie wniosków NIK wynikających z kontroli wykonania budżetu państwa
w tej części w 2010 r.
Zastrzeżenia NIK w zakresie realizacji budżetu KRRiT dotyczyły:
– przypadków niecelowego i niegospodarnego rozkładania na raty opłat koncesyjnych na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych;
– niecelowego i niegospodarnego zakupu samochodu osobowego za kwotę 103 tys. zł;
– wypłaty nagród członkom KRRiT w kwocie wyższej o 25 tys. zł od określonej
w wewnętrznych uregulowaniach;
– nieprzestrzegania wewnętrznych uregulowań w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w ramach pogotowia kasowego.
Podstawę do sformułowania ogólnej oceny wykonania budżetu państwa w części
wykonywanej przez KRRiT – ocena pozytywna z zastrzeżeniami – stanowiły ustalenia
kontroli oraz przyjęte przez NIK kryteria (wskaźniki) kalkulacji oceny ogólnej, podane
w dokumencie opracowanym przez NIK i przekazanym do Sejmu w maju 2012 r. pn.
Analiza wykonania budżetu państwa w 2011 r. na str. 235 (w aneksie nr 6).
Szczegółowe ustalenia kontroli oraz oceny i wnioski pokontrolne przedstawione zostały w Informacji o wynikach kontroli wykonania w 2011 r. budżetu państwa
w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (www.nik.qov.pl nr ewid. 74/2012/
P12058/KNO).
Odnosząc się do kwestii rozkładania na raty należności z tytułu opłat koncesyjnych
podkreślić należy, iż zwróciła ona uwagę kontrolerów w związku z dużym wzrostem
liczby tego rodzaju przypadków oraz dużą łączną kwotą tych należności. Jednakże,
z uwagi na fakt, że postępowania koncesyjne nie były przedmiotem badań NIK, brak
było podstaw do sformułowania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przebiegiem tych postępowań. Dokonane przez NIK
ustalenia podczas postępowania kontrolnego nie wskazywały na możliwość popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, w szczególności przestępstwa o znamionach czynu
określonego w art. 231 §1 Kodeksu karnego, dotyczącego działania funkcjonariusza
publicznego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w wyniku przekroczenia
uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.
Przestępstwo określone w art. 231 §1 k.k. może być popełnione wyłącznie w sposób umyślny, obejmujący zarówno zamiar bezpośredni jak i ewentualny. Podejrzenie popełnienia tego rodzaju przestępstwa możliwe jest w przypadku, kiedy sprawca
takiego czynu ma pewność lub dopuszcza możliwość, że jego zachowanie narusza
uprawnienia lub stanowi niewypełnienie obowiązków i przez to działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Dowody zgromadzone przez NIK podczas tej kontroli nie stanowiły wystarczającej podstawy do przyjęcia, że członkowie KRRiT podejmujący decyzje w przedmiocie rozłożenia na raty opłat koncesyjnych obejmowali swoim
zamiarem zarówno przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
jak i to, że działają na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.
Ponadto należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 198 ust. 1 Konstytucji RP
członkowie KRRiT za naruszenie ustawy zasadniczej lub innych ustaw w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

109

26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925, ze zm.) prawo
do pociągnięcia członków KRRiT do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie Sejmowi.
Równocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że szczegółowe uzasadnienie
oceny dotyczącej wykonania budżetu państwa w 2011 r. w części 09 – Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, jak niezłożenia w związku z tą kontrolą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało przedstawione przez NIK w trakcie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w dniu 12 lipca 2012 r.
Z wyrazami szacunku
Jacek Jezierski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka
oraz senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Od paru lat na terenie kraju nasiliło się zjawisko zakładania blokad na
koła pojazdów przez podmioty, które nie posiadają do tego uprawnień wynikających z przepisu ustawy (to znaczy nie jest to na przykład Policja, Straż
Miejska czy Żandarmeria Wojskowa). Podmioty takie żądają dużych kwot
(rzędu 300–500 zł) od właścicieli lub użytkowników pojazdów za zdjęcie takiej
blokady. Skoro są one podmiotami nieuprawnionymi do tego typu działań,
zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.senat.
gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/misiolek/1701ob.pdf), należy zadać pytanie: na jakiej podstawie tego
typu działalność jest rozliczana przez owe podmioty z fiskusem?
Trudno przecież zaliczyć tego typu rozliczenia do rozliczeń z tytułu grupy
umów nienazwanych (brak dobrowolności ze strony osoby, której założono blokadę) czy też z tytułu czynności konkludentnych (aby móc się rozliczyć z fiskusem z tytułu tych czynności, muszą one być legalne, tzn. zgodne
z prawem).
Innymi słowy chodzi o to, w jaki sposób rozliczane są podmioty z działalności, która w świetle obowiązujących przepisów jest nielegalna.
Andrzej Misiołek
Leszek Piechota


Odpowied
Warszawa, 14 grudnia 2012 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 16 listopada 2012 r. nr BPS/043-20-816/12, przy
którym przekazano oświadczenie złożone przez Senatorów Pana Andrzeja Misiołka
i Pana Leszka Piechotę na 20. posiedzeniu Senatu w dniu 9 listopada 2012 roku
w sprawie dotyczącej zakładania blokad na koła pojazdów przez podmioty, które nie
posiadają do tego rodzaju czynności uprawnień, uprzejmie informuję.
Na wstępie uprzejmie wyjaśniam, iż z przytoczonego przez Panów Senatorów pisma Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2012 r., nr DPrC-I-071-38/12 wynika, że „zakładanie blokad na koła przez osoby, którym nie przyznano wyraźnie takiego
uprawnienia w ustawie, należy uznać za działalnie bezprawne”. Wynika to z faktu,
że do opisanych stanów faktycznych przedstawionych przez Panów Senatorów nie
ma zastosowania prawo zatrzymania uregulowane w przepisach art. 461 §1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Zgodnie z tymi przepisami, zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać
aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot
nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Regulacji tej nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika
z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych
lub użyczonych. Prawo zatrzymania nie przysługuje osobie świadczącej usługi doty-

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

111

czące parkowania pojazdów w zakresie roszczeń tych osób o zapłatę należności za
usługę parkingową.
Jednocześnie w piśmie tym wskazuje się, że na podstawie art. 130a ust. 8 i 9
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.), pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażajacego bezpieczeństwu, a unieruchomienia tego dokonuje Policja lub straż gminna (miejska).
Przechodząc następnie do kwestii skutków w podatku dochodowym oraz podatku
od towarów i usług sposobu opodatkowania oraz rozliczania się z ww. usług, uprzejmie informuję.
Możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych
z praktyk opisanych w oświadczeniu Panów Senatorów oraz mając na uwadze stanowisko Ministra Sprawiedliwości wyrażone w piśmie z dnia 7 września 2012 r., przede
wszystkim należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn.
zm.), oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), przepisów tych
ustaw nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być
przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
W nauce prawa i orzecznictwie uznaje się, że czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy to takie, które w ogóle nie mogą być przedmiotem skutecznej umowy. W szczególności chodzi o takie czynności, które „nie mogą
być nawet hipotetycznym przedmiotem stosunku cywilnoprawnego. Tak więc chodzi
o zachowania, które w żadnej sytuacji i w żadnych warunkach, jakie przepisy prawa
przewidują dla zawarcia wolnej od wad i korzystającej z ochrony prawnej umowy,
nie mogą być przedmiotem stosunku prawnego” (wyrok WSA w Łodzi z 16 września
2010 r., I SA/Łd 472/10). Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
w wyroku z dnia 14 lipca 2010 r., I SA/Op 149/10 stwierdzając, że „Przez czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy należy rozumieć przede
wszystkim te czynności, które są przez prawo zakazane, nie można się bowiem skutecznie zobowiązać do czynności, która jest wyraźnie zakazana przez prawo”.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że spod zakresu ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
wyłączone są przychody uzyskane w wyniku czynności, które w świetle prawa są nielegalne. W przeciwnym razie Państwo, opodatkowując tego rodzaju przychody, chociażby pośrednio wyrażałoby swoje przyzwolenie na dokonywanie takich czynności.
Nie zmienia to jednak faktu, że dla zastosowania przez organ podatkowy regulacji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, istotne znaczenie ma potwierdzenie, w sposób przewidziany przepisami prawa, że czynność jest
nielegalna i, w konsekwencji, nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
Tym samym, określenia skutków podatkowych praktyk opisanych w wystąpieniu Panów Senatorów należy dokonywać w konkretnym stanie faktycznym, z uwzględnieniem wszystkich aspektów sprawy.
Odnosząc zaś się do możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług
ww. czynności, pragnę podnieść, iż z uwagi na brak szczegółowych informacji nt okoliczności i warunków wykonywania przedmiotowych czynności, tj. z przekazanego
oświadczenia nie wynika, kto pobiera opłaty (właściciele czy też firmy ochroniarskie
w ramach świadczonych przez nie usług ochroniarskich) oraz czy pobierające je podmioty świadczą przy tym usługi parkingowe w ramach samodzielnie wykonywanej
działalności gospodarczej, możliwe jest przedstawienie w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług jedynie ogólnych uwag.
Na podstawie art. 6 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Wykładni tego przepisu należy dokonywać z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wynika, że wyłączone
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z opodatkowania VAT są jedynie takie czynności, które nie mogą być w żadnych okolicznościach przedmiotem dozwolonego obrotu (np. handel narkotykami), natomiast
czynności niezgodne z prawem nie ze względu na ich charakter, ale ze względu na warunki bądź okoliczności, w których są wykonane (np. brak koncesji, stosownych zezwoleń, handel podrobionymi towarami z naruszeniem praw własności przemysłowej)
powinny podlegać opodatkowaniu VAT na tych samych zasadach, na jakich opodatkowane są identyczne czynności wykonywane z zachowaniem wszelkich nałożonych
przez prawo wymogów. Odnosząc się zatem do omawianego przez Panów Senatorów
przypadku należy stwierdzić, iż nielegalność czynności polegającej na zakładaniu blokad na koła pojazdów wykonywanej przez osoby do tego nieuprawnione ustawowo
(jako sposób wyegzekwowania opłaty za parkowanie) jako taka nie pociąga za sobą
wyłączenia usług parkowania z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług
(w przypadku, gdy takie usługi są świadczone – co należy zbadać odrębnie).
Warunkiem opodatkowania tych czynności podatkiem od towarów i usług jest
wykonywanie ich przez podatników tego podatku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której
mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2
działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub
usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także
działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania
czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności
polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Istotne w przedmiotowej sprawie jest ustalenie, czy podmiot prowadzi działalność
gospodarczą zdefiniowaną powyżej oraz jaki właściwie charakter ma pobierana opłata,
czy np. stanowi element umowy, do której przystępuje właściciel auta.
Odnosząc się natomiast do wskazanej przez Panów senatorów kwestii wysokości pobieranej opłaty należy wyjaśnić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie
reguluje zasad zawierania między stronami umów oraz nie zawiera uregulowań, które wskazywałyby w jaki sposób i w jakiej wysokości należy określić przysługujące
dostawcy/świadczeniodawcy wynagrodzenie z tytułu dokonanej przez niego dostawy
towaru lub świadczenia usługi. Oznacza to, że strony transakcji co do zasady mogą
swobodnie kształtować treść umów zawieranych między sobą, w tym także wysokość
wynagrodzenia. Powyższe znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku w sprawie C‑285/10
Campsa Estaciones de Servicio SA stwierdził, że zgodnie z zasadą ogólną podstawą
opodatkowania dostawy odpłatnych towarów lub świadczenia usług jest świadczenie
wzajemne rzeczywiście otrzymane z tego tytułu przez podatnika. Owo świadczenie
wzajemne jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych.
Końcowo, pragnę także poinformować, iż podniesiona przez Panów Senatorów problematyka została poddana analizie pod kątem wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w wyniku której nie odnotowano, aby zagadnienie to było przedmiotem wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów interpretacji
indywidualnych na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że zostaną one uznane za
wyczerpujące.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka
oraz senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Jedną z podstawowych zasad państwa prawa, a tym samym porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jest zasada nienaruszalności prawa
własności. Zasada ta wyraża się między innymi w możliwości swobodnego,
niczym nieskrępowanego korzystania i używania rzeczy przez właściciela
lub posiadacza zależnego (oczywiście przy założeniu, że takowe używanie
jest zgodne z prawem). Niestety, w ostatnim czasie dało się zauważyć ograniczanie praw do korzystania z rzeczy przez podmioty do tego nieuprawnione, które dokonują wspomnianych ograniczeń poprzez zakładanie blokad na
koła samochodów.
Stąd rodzi się pytanie: czy nie należałoby wprowadzić w kodeksie karnym zapisów penalizujących czyny polegające na ograniczeniu lub uniemożliwieniu korzystania z rzeczy przez osoby uprawnione? Penalizacja takowa
wpłynie korzystnie na możliwość korzystania z pomocy służb ochrony porządku przez osoby pokrzywdzone na przykład w krytycznych sytuacjach
życiowych, umożliwiając tym samym korzystanie z rzeczy. Wspomniane rozwiązanie powinno wpłynąć korzystnie również na przestrzeganie podstawowych zasad porządku prawa.
Andrzej Misiołek
Leszek Piechota


Odpowied
Warszawa, 5 grudnia 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka Piechoty,
złożone podczas 20. posiedzenia Senatu w dniu 9 listopada 2012 r., przekazane przy
piśmie z dnia 16 listopada 2012 r., BPS/043-20-817/12, uprzejmie przedstawiam, co
następuje.
W powołanym wyżej oświadczeniu senatorowie Andrzej Misiołek i Leszek Piechota
powołują się na ujawnione w ostatnim czasie praktyki, polegające na ograniczaniu praw
do korzystania z rzeczy przez podmioty do tego nieuprawnione przez zakładanie blokad
na koła samochodów: właściciele nieruchomości lub osoby przez nich upoważnione unieruchamiają pojazdy należące do osób trzecich, co ma na celu przede wszystkim uniemożliwienie odjechania nimi, dopóki nie zostanie ustalony sprawca pozostawienia pojazdu,
a następnie – najczęściej – uzależniają usunięcia blokady od uiszczenia opłaty.
Stosownie do przepisów art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
własność podlega ochronie prawnej i może być ograniczona tylko w drodze ustawy
i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
W myśl przepisu art. 130a ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go
w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu, przy czym – stosownie do przepisu ust. 9 tego artykułu, pod-
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miotami wyłącznie uprawnionymi do unieruchamiania pojazdu jest Policja lub straż
gminna (miejska).
Na gruncie prawa cywilnego nie ulega wątpliwości, że właściciel nieruchomości może korzystać ze swojego prawa z wyłączeniem innych osób, w tym decydować
o tym, kto i na jakich zasadach może z jego własności korzystać. Nie ulega też wątpliwości, że korzystanie z nieruchomości (w omawianych przypadkach: prywatnego
parkingu) bez zgody uprawnionego stanowi naruszenie prawa własności. Z samego
faktu naruszenia prawa nie wynika jednak prawo do unieruchomienia pojazdu osoby
korzystającej z parkingu. Zgodnie z art. 222 §2 Kodeksu cywilnego, przeciwko osobie,
która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługują właścicielowi jedynie roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Niezależnie od powyższych
uprawnień, z tytułu posiadania nieruchomości jej właścicielowi służy również prawo
do tzw. samopomocy, określone w art. 343 §2 Kodeksu cywilnego, w myśl którego
może on niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym
działaniem stan poprzedni. Jednocześnie przepis wskazuje, że posiadaczowi nie wolno
stosować przy tym przemocy względem osób.
Taka regulacja nie oznacza jednak swobody w korzystaniu przez właściciela parkingu ze środków ochrony posiadania.
Zakładanie blokad na koła pojazdów, jak zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie
w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt VI ACa 1124/08, stanowi
daleko idący środek represji, Tego rodzaju czynności są w systemie prawnym uznawane za środki przymusu bezpośredniego (por. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm., art. 11e
ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej – Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214, z późn. zm.). Używanie tego typu urządzeń, jako środka represji ograniczającego prawo własności, pozostaje tym samym w wyłącznej sferze władztwa państwa,
regulowanej wyłącznie ustawą, zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami Konstytucji.
Mając powyższe okoliczności na uwadze, zakładanie blokad na koła przez osoby,
którym nie przyznano wyraźnie takiego uprawnienia w ustawie, należy uznać za działanie bezprawne.
W przypadku założenia blokady dochodzi przede wszystkim do ograniczenia wolności jednostki (posiadacza pojazdu) w zakresie wyboru zachowania zgodnie ze swoją
wolą i swobody podejmowania lub niepodejmowania jakiegoś zachowania (uruchomienia pojazdu).
Dobro tego rodzaju jest chronione przez przepis art. 191 §1 Kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność karną osoby, która stosuje przemoc wobec osoby lub
groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania
lub znoszenia. Sposobem zmuszania innej osoby do określonego działania, zaniechania
lub znoszenia, warunkującym odpowiedzialność karną na podstawie przepisu art. 191
§1 k.k. może być jednak wyłącznie użycie groźby bezprawnej lub przemocy wobec osoby. Założenie blokady na koło pojazdu nie jest tego rodzaju działaniem, zatem cytowany
przepis ustawy karnej w opisywanych przypadkach nie może znaleźć zastosowania.
Zgodnie z przepisem art. 282 k.k., typizującym przestępstwo wymuszenia rozbójniczego, odpowiedzialność karną ponosi ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na
mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo
do zaprzestania działalności gospodarczej.
Należy wyraźnie podkreślić, że w odróżnieniu od cytowanego wyżej przepisu
art. 191 §1 k.k., przemoc w rozumieniu tego przepisu nie oznacza wyłącznie przemocy
wobec osoby. Może więc mieć ona charakter pośredni albo być skierowana na rzecz
(w tym wypadku w postaci założenia blokady na koło).
Wymuszenie rozbójnicze jest dokonane w momencie dokonania rozporządzenia, zatem warunkiem niezbędnym do przyjęcia takiej kwalifikacji prawnej jest faktyczne rozporządzenie mieniem (np. uiszczenie opłaty za zdjęcie urządzenia do blokowania koła).
Wydaje się, że w konkretnych przypadkach nie można wykluczyć zakwalifikowania działania osoby zakładającej blokadę jako przestępstwa z art. 282 k.k.
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Nie ulega wątpliwości, że założenie blokady na koło uniemożliwia korzystanie z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przepis art. 288 §1 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnej do
użytku rzeczy cudzej.
Uczynienie rzeczy niezdatną do użytku w rozumieniu cytowanego przepisu oznacza pozbawienie rzeczy właściwości użytkowych, jednakże bez istotnego naruszenia
jej substancji (np. zatkanie przewodu doprowadzającego gaz, odcięcie zasilania lub
wprowadzenie takich zmian, które uniemożliwiają pracę silnika, komputera czy innego urządzenia; por. A. Marek. Kodeks karny. Komentarz. LEX, 2010).
Czynienie niezdatnym do użytku oznacza zatem takie zachowanie, które nie będąc niszczeniem ani uszkodzeniem rzeczy, uniemożliwia jej wykorzystywanie zgodnie
z właściwościami i przeznaczeniem. Uczynienie niezdatnym do użytku zachodzi także
wtedy, gdy zewnętrznie nie występują żadne oznaki zaistnienia zmian w rzeczy. Rzecz
uznana być winna za niezdatną do użytku zarówno wtedy, gdy nie istnieją możliwości przywrócenia jej pierwotnych właściwości, jak i wówczas, gdy istnieją możliwości
przywrócenia jej do stanu pierwotnego, które wymagają jednak pewnych zabiegów
i poniesienia nakładów finansowych (A. Zoll [red.]. Kodeks karny. Część szczególna.
Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k. Zakamycze, 2006).
Omawiany czyn jest przestępstwem materialnym. Warunkującym odpowiedzialność karną skutkiem jest niezdatność do użytku rzeczy, a także szkoda majątkowa,
przy czym wchodzi tu w grę zarówno rzeczywisty uszczerbek (damnum emergens), jak
i utracone korzyści (lucrum cessans). Należy jednocześnie zauważyć, że czyn tego typu
może stanowić wykroczenie (art. 124 k.w.), jeżeli szkoda nie przekracza 250 zł.
Nie jest wykluczone stosowanie w odniesieniu do omawianych zachowań kwalifikacji kumulatywnej z art. 282 k.k. i art. 288 k.k.
Niezależnie od wyżej opisanych przypadków, w zależności od okoliczności, w szczególności w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości korzysta z usług agencji ochrony, nie jest wykluczona odpowiedzialność karna pracownika ochrony na podstawie
art. 50 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r.
Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), który kryminalizuje zachowanie pracownika ochrony,
polegające na przekroczeniu upoważnień lub niedopełnieniu obowiązku przy wykonywaniu zadań, skutkujące naruszeniem w ten sposób dobra osobistego człowieka.
Należy zwrócić uwagę, że w przepisie art. 38 tej ustawy wyraźnie wskazano, w jakich
przypadkach i jakiego rodzaju środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane
przez pracowników ochrony. W zamkniętym katalogu tych środków brak jest możliwości stosowania urządzeń do unieruchamiania pojazdów.
Udzielając zatem odpowiedzi na pytanie o celowość wprowadzenia w Kodeksie karnym zapisów penalizujących czyny polegające na ograniczeniu lub uniemożliwieniu
korzystania z rzeczy przez osoby uprawnione, należy zwrócić uwagę, że możliwości
ścigania sprawców tego rodzaju naruszeń już obecnie istnieją. Rzecz jasna, przestępstwem jest zachowanie, które realizuje znamiona określone w ustawie karnej i zagrożone karą oznaczoną w ustawie, ale jednocześnie jest ono społecznie szkodliwe
w stopniu wyższym niż znikomy i zawinione. Przy ocenie prawnokarnej praktyk będących przedmiotem oświadczenia senatorów nie można zatem abstrahować od możliwości odmiennej oceny każdego konkretnego przypadku. Niemniej tworzenie nowego
typu przestępstwa, penalizującego wyłącznie zachowania polegające na zakładaniu
blokad na koła samochodów (wbrew przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym),
wydaje się nadmierną kazuistyką, zaś dla osiągnięcia celu, tj. powstrzymania właścicieli nieruchomości przed opisanymi praktykami, zmiany w Kodeksie karnym w sugerowanym kierunku nie są niezbędne.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Pani Minister!
Jestem bardzo poruszony ujawnionymi kwotami subwencji oświatowych na rok 2013. Często wzrost subwencji (jeśli w ogóle następuje) jest
niewspółmierny do obciążeń, jakie Pani wraz z premierem nałożyliście na
samorządy, obiecując we wrześniu podwyżki dla nauczycieli. Na przykład
we Wrocławiu, gdzie jeszcze niedawno byłem odpowiedzialny za oświatę,
obiecane przez Panią we wrześniu podwyżki dla nauczycieli zwiększą koszty wynagrodzeń o ponad 16 milionów 200 tysięcy zł, podczas gdy subwencja wzrosła jedynie o 393 tysiące 700 zł. Oznacza to, że wzrost subwencji
pokrywa 2,5% kwoty, którą miasto musi wypłacić nauczycielom. I nie jest
to najbardziej radykalny przykład: niektóre miasta, na przykład Katowice,
dostaną w 2013 r. subwencję mniejszą niż w 2012 r.
Czy nie uważa Pani, że w tej sytuacji niektóre gminy nie będą w stanie
sfinansować obiecanych bez ich wiedzy podwyżek, zaś sytuacja mocno zantagonizuje związki zawodowe i samorządy?
Rozumiem, że sytuacja budżetowa rządu jest trudna, ale w budżetach
samorządów też nie jest lepiej. Poprawa finansów państwa wielokrotnie odbyła się kosztem samorządów jako konsumentów i pracodawców. Tak było
na przykład w przypadku podwyżki VAT, akcyzy czy składki rentowej –
samorządy musiały znaleźć w swych budżetach środki na sfinansowanie
tych podwyższonych danin do budżetu centralnego. Tym razem gmina ma
znaleźć brakujące 97,5% na zrealizowanie wrześniowego pomysłu ministerstwa.
Sądzę, że gdyby sytuacja ta nie była tak trudna, to byłaby wręcz groteskowa. Jeśli jest tak, że rząd, posiadając tylko 2,5% potrzebnych środków,
uchwala podwyżki, to oznaczałoby, że najwyższy czas na to, by warunki
pracy nauczycieli były ustalane bilateralnie – między pracodawcą (muszącym wyłożyć pieniądze na wynagrodzenia) a pracownikiem. Uważam, że
wycofanie Karty nauczyciela jest jedynym możliwym wyjściem z sytuacji.
Bardzo proszę o informację, w jakich obszarach tej ustawy ministerstwo
negocjuje z zainteresowanymi stronami.
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 2012.12.03
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Jarosława Wojciecha Obremskiego – Senatora RP z dnia 9 listopada br. (Nr BPS/043-20-818/12) w sprawie wysokości wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok uprzejmie informuję, co
następuje.
Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483, z późn. zm.) zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty
samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zada-
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nia własne. Do obowiązkowych zadań własnych wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego należą sprawy związane np. z edukacją publiczną. Zadania
oświatowe związane z zakładaniem, prowadzeniem, dotowaniem oraz utrzymaniem
przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane
są z dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z dochodów samorządów
terytorialnych jest część oświatowa subwencji ogólnej.
Stosownie do art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) sposób
ustalania subwencji oświatowej jest wprost przesądzony ustawą, a kwota subwencji
określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Podstawą działań zmierzających do
zaplanowania w kolejnych latach budżetowych środków ujmowanych w części oświatowej subwencji ogólnej stanowi przepis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego. W świetle powyższego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala
się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż
przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 przyjętym przez Radę Ministrów
w dniu 27 września br. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu
terytorialnego, dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana kwota
39.511.053 tys. zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnionej w ustawie budżetowej na rok 2012 (38.711.095 tys. zł)
o 799.958 tys. zł, tj. 2,1%, a w stosunku do przewidywanego wykonania subwencji
w roku 2012 o 349.958 tys. zł, tj. o 0,9%.
Wzrost planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do kwoty subwencji z roku bazowego (2012) związany jest ze skutkami przechodzącymi podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od września 2012 r.
oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na
stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków
wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez
JST w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Kalkulacja wzrostu subwencji odnosi się do danych o liczbie etatów nauczycieli pozyskiwanych z Systemu Informacji
Oświatowej, do którego sprawozdają się wszystkie JST oraz wysokości wynagrodzeń
średnich na poszczególnych stopniach awansu.
Podziału subwencji oświatowej – po odliczeniu rezerwy ustawowej – między gminy,
powiaty i województwa samorządowe dokonuje się według kryteriów ustalonych przez
ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, zgodnie z zasadami przyjmowanymi
w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.
Powyższy podział uwzględnia zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz
liczby uczniów i wychowanków w tych szkołach i placówkach oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów, zadań związanych z prowadzeniem
przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego według zasad określanych corocznie w rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 28 ust. 5 i 6).
W celu doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji rozporządzenie uzależnia tę wysokość od liczby
uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla
wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół
oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Zastosowanie tego wskaźnika umożliwia przekazanie relatywnie wyższych
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kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali
kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w algorytmie
uwzględnia się również specyfikę szkół i placówek ze względu na koszty kształcenia
np. szkolnictwo zawodowe, sportowe, medyczne, artystyczne, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, szkolnictwo specjalne itp., czego wyrazem są dodatkowe wagi stosowane w odniesieniu do uczniów ww. szkół i placówek, które podwyższają kwotę
subwencji przypadającą na ucznia.
Kwota standardu finansowego „A”, czyli kwota subwencji oświatowej przypadająca
na jednego ucznia przeliczeniowego, jest swoistym, kalkulacyjnym bonem oświatowym na ucznia, jednolitym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustalanym co roku. Użyte w algorytmie pojęcie ucznia przeliczeniowego oraz wartości wag
odpowiadają średnim statystycznym, podczas gdy rzeczywiste zróżnicowanie jednostkowych kosztów funkcjonowania poszczególnych szkół, nawet szkół tego samego typu
w tej samej jednostce samorządu terytorialnego, wynika z bardzo wielu szczegółowych
przyczyn.
Planowana na rok 2013 dla Miasta Wrocławia kwota części oświatowej subwencji
ogólnej wynosi 483.886.979 zł. Należy podkreślić, że liczba uczniów przeliczeniowych
w szkołach i placówkach prowadzonych/dotowanych przez Miasto Wrocław w roku
szkolnym 2012/2013 (97.817) w stosunku do roku 2011/2012 (93.177) spadła
o 4,7%, a kwota przypadająca na ucznia rzeczywistego w stosunku do 2012 r. wzrosła
o 7,44%.
Jednocześnie warto zauważyć, że budżet państwa obecnie nie subwencjonuje
wszystkich kosztów funkcjonowania sieci szkolnej ukształtowanej decyzjami lokalnych władz samorządowych. Natomiast algorytm jest jedynie metodą statystyczną
podziału subwencji i nie może uwzględniać wszystkich lokalnych problemów występujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w poszczególnych szkołach
i placówkach, bowiem zatraciłby swój uniwersalny charakter. Głęboko zindywidualizowane decyzje podejmowane przez organy samorządowe, determinujące łączny
skutek finansowy zadań oświatowych, w zasadniczy sposób różnicują te skutki w poszczególnych samorządach sprawiając, iż w części jednostek samorządu terytorialnego subwencja oświatowa jest równa wydatkom, w innych jest mniejsza, a w jeszcze
innych subwencja oświatowa wystarcza na szereg innych wydatków niż wydatki bieżące w oświacie.
Odnosząc się do zagadnienia ewentualnych zmian zapisów ustawy Karta Nauczyciela uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku,
że zmiany ustawy – Karta Nauczyciela 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
winno być podniesienie jakości kształcenia oraz dobro uczniów.
Do działań podjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej należy organizacja
spotkań przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji jednostek samorządu terytorialnego, których przedmiotem jest status zawodowy
nauczycieli. Rozmowy powinny prowadzić do wypracowania takich zmian w ustawie –
Karta Nauczyciela, które będą wynikiem kompromisu stron dialogu społecznego i zapewnią wysoką jakość kształcenia, a jednocześnie umożliwią samorządom efektywne
zarządzanie siecią i infrastrukturą szkolną.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Maciej Jakubowski
Podsekretarz Stanu

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

119

Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ze zdziwieniem i niedowierzaniem przyjąłem informację o rezygnacji
z projektu budowy polskiej elektrowni atomowej. Jesteśmy zgodni co do faktu, że bezpieczeństwo energetyczne kraju jest sprawą absolutnie priorytetową i rdzeniem bezpieczeństwa kraju w ogóle. Z drugiej strony nakładane
przez Unię opłaty za emisję CO2 nie pozwalają oprzeć energetyki na rodzimych zasobach węgla.
Elektrownia atomowa wydawała się być przedsięwzięciem znacząco
modernizującym i dywersyfikującym koszyk surowców na polskim rynku
energetycznym. Oprócz tego, jako projekt bardzo zaawansowany technologicznie, byłaby impulsem modernizującym rynek pracy i instytucje na ten
rynek wpływające (politechniki), a także napędzającym otoczenie gospodarcze tej inwestycji.
Po wycofaniu się z planów budowy tej siłowni zostajemy skazani na
używanie gazu i węgla, a wzrastające zapotrzebowanie na energię będziemy pokrywać głównie gazem. Obecnie przypuszczamy, że będzie to gaz łupkowy. 6 listopada, a więc dwa dni temu dziennik „Gazeta Prawna” podał, że
wykonano dopiero 10% odwiertów poszukiwawczych.
Czy już mamy pewność, że mamy wystarczające zasoby gazu, abyśmy
nie byli zależni od dostaw z Rosji?
Jakie koszty już poniesiono w projekcie budowy elektrowni atomowej
i jakie były źródła ich finansowania? Jak mają się one do całości budżetu
tego projektu?
Pozostaję z szacunkiem
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 21 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatora Jarosława Obrembskiego złożonym podczas
20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r. (znak: BPS/043-20-819/12)
w sprawie poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu budowy elektrowni
jądrowej poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu budowy elektrowni jądrowej ponoszone były w 2009 roku bezpośrednio przez PGE SA, natomiast w latach
2010 – wrzesień 2012 ponoszone były przez spółki zależne PGE Energia Jądrowa
SA i PGE EJ 1 Sp. z o.o., powołane w celu realizacji zadań w Grupie Kapitałowej PGE
w zakresie energetyki jądrowej. Grupa Kapitałowa PGE powyższe wydatki sfinansowała ze środków własnych.
Odnosząc się do poziomu kosztów poniesionych przez Grupę Kapitałową PGE
w związku z realizacją projektu budowy elektrowni jądrowej, informacja nie może
zostać ujawniona, ponieważ stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Polski projekt jądrowy nadal pozostaje jednym z priorytetów dla polskiego rządu.
Strategia rządu zakłada dywersyfikację źródeł energii, która umożliwi Polsce bezpieczeństwo i niezależność od zewnętrznych dostawców energii. Elementem bezpieczeństwa jest także dywersyfikacja technologii wytwarzania energii. Do określenia optymalnego mixu energetycznego konieczna jest analiza kosztów i korzyści oraz potencjału poszczególnych opcji technologicznych.
W przypadku gazu łupkowego, jest obecnie zbyt wcześnie, aby określić, jakie są
zasoby możliwe do wydobycia i jaki będzie jego koszt, a zatem – jaki będzie koszt produkcji energii elektrycznej w blokach gazowych nim opalanych. Dopiero wykonanie
i przetestowanie około 100–150 odwiertów poszukiwawczych da podstawy do realnego
oszacowania polskiego potencjału wydobywczego, a tego należy się spodziewać w latach 2014–15.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Paweł Tamborski
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach.
Z wielką troską i niepokojem odbieram kierowane do mnie informacje,
osobiście i pisemnie przekazywane przez przedstawicieli powiatu ropczycko-sędziszowskiego, pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej: PSSE) oraz mieszkańców powiatu, które dotyczą zmian organizacyjnych realizowanych przez głównego i podkarpackiego inspektora
sanitarnego. W wyniku prowadzonych działań planowana jest likwidacja
PSSE w Ropczycach. Tego rodzaju działania jednoznacznie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Jestem
przekonany, że proponowane „reformy”, wynikające z ekspertyzy opracowanej dla Zespołu Roboczego do spraw Restrukturyzacji Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, polegają głównie na próbie likwidacji znacznej części powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz ich części laboratoryjnych na
terenie całego Podkarpacia.
PSSE w powiecie ropczycko-sędziszowskim wykazuje wysoką skuteczność w realizacji zadań w dziedzinie utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego wynikającego z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Powiat ropczycko-sędziszowski zawiera w swojej strukturze wszelkie
niezbędne agendy koordynujące działania ponadgminne i jednocześnie unifikujące pięć środowisk gminnych. Od 1999 roku PSSE z siedzibą w Ropczycach wchodzi w skład zespolonej administracji powiatowej. Dzięki zaangażowaniu oraz wielu staraniom samorządu powiatowego jednostka
ta funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie organizacyjno-technicznym.
W 2011 roku powiat ropczycko-sędziszowski przekazał na czas nieokreślony do bezpłatnego użytkowania lokale na potrzeby PSSE, które znajdują
się w budynku gruntownie wyremontowanym, po termomodernizacji oraz
w pełni wyposażonym.
PSSE w Ropczycach jest jedną ze stacji w województwie, która wykazuje największy niedobór etatów. Zatrudnieni pracownicy (15 etatów w nadzorze i 3,15 etatu w administracji) posiadają wysokie kwalifikacje, a wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala im w pełni realizować ustawowy
zakres zadań i obowiązków. Fakt ten powinien stanowić ważny atut, jeśli
chodzi o dalsze funkcjonowanie PSSE, a nie być jednym z powodów do jej
likwidacji.
Lokalizacja PSSE w Ropczycach oraz dogodne połączenie komunikacyjne z gminami powiatu pozwala na szybkie i sprawne reagowanie w sytuacjach wszelkich zagrożeń epidemiologicznych. Usytuowanie stacji pozwala
osobom fizycznym, instytucjom oraz podmiotom gospodarczym na szybki
i bezpośredni kontakt, bez konieczności uciążliwego podróżowania do odległych
miast. Dotyczy to także prób pobieranych do analiz, w szczególności w sytuacji zagrożenia bakteriologicznego. Likwidacja stacji może znacząco przyczynić się do powstania zagrożenia zdrowia mieszkańców powiatu, województwa, a tym samym spowodować nieodwracalne skutki społeczno-ekonomiczne.
Likwidacja PSSE w Ropczycach stworzy duże niebezpieczeństwo w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Wymiernym przykładem są tu powodzie z 2009 i 2010 roku.
Likwidacja PSSE w Ropczycach skutkować będzie ograniczeniem i wydłużeniem szybkości reagowania w przypadkach kryzysowych.
Likwidacja PSSE w Ropczycach spowoduje, iż powiat ropczycko-sędziszowski obejmujący 549 km2 oraz liczący ponad 73 tys. mieszkańców pozbawiony zostanie bliskiego kontaktu ze służbą sanitarną. Ostatnie lata dowiodły, iż sukces wielu akcji i działań realizowanych przez służby sanitarne
wynikał z dokładnej znajomości terenu i uwarunkowań, jak również dobrego
przygotowania kadry i odpowiedniego wyposażenia.
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Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami.
1. Jakie jest stanowisko Pana Premiera w przedstawionej sprawie?
2. Czy likwidacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach jest konieczna? Jeśli tak, to jakimi kryteriami kieruje się ministerstwo?
3. Czy ministerstwo przeprowadziło wyliczenia, jakie oszczędności powstaną wskutek ewentualnej likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach? Na jakich danych opierają się wyliczenia?
4. Jakie będą konsekwencje likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla jej pracowników i mieszkańców powiatu ropczycko-sędziowskiego?
5. Czy wzięto pod uwagę skutki społeczno-ekonomiczne likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach?
Z poważaniem
Władysław Ortyl

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2012.12.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z pismem z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS/043-20-820/12,
przy którym przekazane zostało oświadczenie Pana Senatora Władysława Ortyla złożone podczas 20. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 listopada
2012 r., w porozumieniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji, przedstawiam poniższe stanowisko.
Obowiązujące przepisy prawne stanowią, że kwestie finansowo-organizacyjne dotyczące wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych wyłączone
są z kompetencji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 15 ust. 3 oraz 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym
z budżetu państwa. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem rządowej
administracji zespolonej w powiecie. Ponadto, w myśl art. 10 ust. 4a uprawnienia
podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do
wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.
Odnosząc się do sformułowanych przez Pana Senatora Władysława Ortyla szczegółowych pytań uprzejmie informuję, że w lutym 2012 r. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, przedłożył
Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Administracji i Cyfryzacji oraz Głównemu Inspektorowi
Sanitarnemu propozycję zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na
terenie województwa podkarpackiego. Projekt zakładał, biorąc pod uwagę m.in. wielkość powiatów, liczbę obiektów podlegających kontroli i nadzorowi oraz ilość prowadzonych spraw, łączenie stacji powiatowych oraz tworzenie ich oddziałów zamiejscowych.
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Zgodnie z propozycją powiat ropczycko-sędziszowski miał znaleźć się w obszarze
działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Jednakże, ze
względu na sugestie i apele władz samorządowych oraz związków zawodowych z terenu województwa podkarpackiego, wskazana koncepcja reorganizacji Państwowej
Inspekcji Sanitarnej nie została wdrożona. Aktualna koncepcja Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie zakłada likwidacji stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ropczycach.
Jednocześnie pragnę uprzejmie poinformować, że Minister Zdrowia oraz Główny
Inspektor Sanitarny nie byli inicjatorami i nie popierają działań mających na celu
ewentualną likwidację lub zmniejszenie liczby powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie całego kraju, w tym na terenie województwa podkarpackiego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynął list otwarty prezesa Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w sprawie obecnej
sytuacji warsztatów terapii zajęciowej i ich pracowników. Warsztaty terapii zajęciowej (dalej zwane WTZ) funkcjonują od 1991 r. Koszty działalności WTZ finansowane są według algorytmu, który pozostaje niezmienny
od 2009 r. Należy przy tym zauważyć, że koszty utrzymania, działalności
WTZ są coraz większe: wzrastają opłaty za media, opłaty związane z eksploatacją samochodów, ceny materiałów do terapii. Dramatyczna sytuacja
finansowa WTZ powoduje, że aktualnie otrzymuję liczne zapytania o możliwość zwiększenia algorytmu finansowania uczestnika warsztatów terapii
zajęciowej i uwzględnienie systematycznej waloryzacji środków otrzymywanych na ten cel.
Chciałbym również zwrócić uwagę na kwestię statusu zawodowego
i społecznego pracowników WTZ. Są to osoby, które na co dzień wykonują
pracę zbliżoną swoim charakterem do pracy osób zatrudnionych w służbie zdrowia czy oświacie, za którą często otrzymują pensje na poziomie
minimalnego wynagrodzenia lub niewiele wyższe. Nie dziwi zatem fakt,
iż w ostatnim czasie pracownicy warsztatów zmieniają tę pracę na inną
lub wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Przyczyną tego
zjawiska jest między innymi wysokość wynagrodzenia pracowniczego, niestabilność finansowa, zagrożenie egzystencji, życie w biedzie. W ten sposób warsztaty tracą pracowników najbardziej zaangażowanych i wykwalifikowanych.
Kolejnym ważnym problemem jest zmiana systemu finansowania działalności WTZ przez PFRON oraz likwidacja osobowości prawnej PFRON, a co
za tym idzie – finansowanie warsztatów terapii zajęciowej przez samorządy.
Niesie to za sobą niebezpieczeństwo uzależnienia funkcjonowania WTZ od
dobrej woli urzędników samorządowych.
Warsztaty terapii zajęciowej spełniają szczególną rolę, jeżeli chodzi
o stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Jest to zadanie trudne, ale przynoszące
konkretne, wymierne korzyści. Utrzymywanie obecnego stanu rzeczy może
w perspektywie doprowadzić do ograniczania prowadzonej działalności, na
co zgody i przyzwolenia społecznego nie ma. Potrzebna jest za to odrobina
woli politycznej.
Pracownicy warsztatów terapii zajęciowej postulują przede wszystkim
o: zmianę algorytmu finansowania WTZ, tak by znalazł się na poziomie dostosowanym do dzisiejszych realiów cenowych i płacowych w Polsce; jasne
ustalenie poprzez odpowiednie zapisy prawne statusu zawodowego i społecznego pracowników WTZ; stworzenie sprawnego systemu rehabilitacji
i wsparcia wraz z infrastrukturą zapewniającą realną możliwość podjęcia
pracy przez uczestników warsztatów.
Zrealizowanie tych postulatów pozwoli na godne życie i przerwie zjawisko migracji pracowniczej oraz umożliwi utrzymanie właściwych standardów prowadzonej terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się
niniejszą sprawą jak również zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź
na następujące pytania.
Czy ministerstwo dostrzega problem niskiego algorytmu finansowania
uczestnika WTZ?
Czy istnieje możliwość realizacji ww. postulatów skierowanych przez
pracowników WTZ?
Jakie działania zamierza podjąć rząd, by poprawić sytuację finansową
placówek, w których odbywają się warsztaty terapii zajęciowej?
Z poważaniem
Władysław Ortyl
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Odpowied
Warszawa, 17.12.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS/043-20-821/12, oświadczenie złożone przez Pana Senatora
Władysława Ortyla podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r.
w sprawie listu otwartego od Prezesa Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie” w sprawie obecnej sytuacji warsztatów terapii zajęciowej i ich pracowników, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników
warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.
Zasada współfinansowania określona w art.10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – oznacza solidarne ponoszenie kosztów
tworzenia i działania warsztatów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 68c ww. ustawy maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu
kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym wynikających ze zwiększonej
liczby uczestników warsztatu, wynosiło do 2006 r. – 100% tych kosztów, w roku 2007
r. – 95% tych kosztów, w 2008 r. i w latach następnych maksymalne dofinansowanie
ze środków Funduszu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej określono na
poziomie 90% kosztów.
Procedura przekazywania środków finansowych samorządom terytorialnym wynika
z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.). Określa ono
wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów
działania warsztatów terapii zajęciowej w danym powiecie (środków Funduszu przekazywanych zgodnie z algorytmem). Środki przekazywane w drodze algorytmu określają wysokość
zobowiązań obliczanych jako iloczyn liczby uczestników wtz (wynikającej z podpisanych
przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany
algorytm) i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w wtz i stanowią maksymalną kwotę zobowiązań samorządu powiatowego z tego tytułu. Przedmiotowa kwota środków PFRON przekazywanych algorytmem na dofinansowanie
kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w wtz jest wielkością stałą i znaną.
Zobowiązania dotyczące rocznego kosztu pobytu uczestnika w wtz wynikające z algorytmu od 2003 r. do 2008 r. wynosiły średnio 13.414 zł rocznie. W 2009 r. uległy
zwiększeniu do kwoty 14.796 zł.
Należy podkreślić, że PFRON obowiązany jest do zapewnienia przede wszystkim
środków finansowych na realizację tytułów obligatoryjnych, do których należy realizacja uprawnień pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Taką kategorię
wydatków stanowią także środki przekazywane algorytmem samorządom na finansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej czy też
działania zakładów aktywności zawodowej.
Należy również zaznaczyć, że dofinansowanie realizacji tych zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest formą częściowego
wsparcia, a nie pokrywaniem w całości kosztów realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego. Szczególne powinności w stosunku do osób niepełnosprawnych nie
mogą spoczywać wyłącznie na organach administracji rządowej, ponieważ każda z tych
osób jest też pełnoprawnym członkiem społeczności lokalnej, której władze powinny
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starać się dbać o dobro wszystkich mieszkańców, a więc również osób niepełnosprawnych. Obowiązek dofinansowania warsztatu przez powiat nie ma jednak charakteru wyłącznego, ponieważ może zostać ograniczony dofinansowaniem pochodzącym z innych
źródeł, np. ze środków jednostki prowadzącej warsztat lub środków gminy albo województwa jako jednostek samorządu terytorialnego, bądź środków innych podmiotów.
W związku z powyższym, obecnie nie są prowadzone żadne prace legislacyjne mające na
celu zmianę kwoty algorytmu oraz sposobu finansowania warsztatów terapii zajęciowej.
Równocześnie informuję, że Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych stoi na stanowisku, że wszelkie zmiany dotyczące działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej powinny zostać poprzedzone głęboką analizą funkcjonowania wtz.
W Biurze trwają prace analityczne nad całym systemem rehabilitacji społecznej. Problemy
dotyczące funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej będą brane pod uwagę przy szerszej ocenie efektywności działania wtz. W jej wyniku rozważane zostanie przygotowanie
odpowiednich zmian w przepisach, mających na celu poprawę funkcjonowania wtz.
Podnosząc kwestię struktury PFRON uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 98
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2012 r.
Biuro i oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miały
stać się Biurem Obsługi Funduszu.
Koncepcja utraty z dniem 1 stycznia 2012 r. osobowości prawnej przez PFRON
spotkała się z negatywną oceną organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Organizacje uznały, iż utrata osobowości prawnej
stanowi realne zagrożenie dla stabilności i właściwego funkcjonowania dotychczas
wypracowanego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym podjęte zostały działania mające na celu optymalne uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem PFRON, których wynikiem było
uchwalenie przez Sejm RP w dniu 15 lipca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy PFRON utraci osobowość prawną 1 stycznia
2015 r., co pozwoli na przygotowanie i przeprowadzenie takich zmian prawnych, które
umożliwią wdrożenie nowych rozwiązań systemowych i zachowanie ciągłości zadań
wykonywanych przez PFRON. Wydłużenie vacatio legis pozwoli również na zsynchronizowanie planowanych zmian ze zmianą przepisów dotyczących nowego okresu programowania Funduszy Europejskich na lata 2014–2020 oraz ze zmianami przepisów
wspólnotowych w obszarze pomocy publicznej dla przedsiębiorców, które będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2013 r.
Odnosząc się do kwestii zaliczenia pracowników wtz do wyodrębnionej grupy zawodowej, informuję, że bez szczegółowego określenia wymagań w odniesieniu do kwalifikacji zatrudnianych w wtz osób nie jest możliwe kwalifikowanie ich do grupy pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach.
Z kolei odgórne regulacje w tym zakresie mogą pozbawić wtz samodzielności,
zmuszając je do dobierania współpracowników przede wszystkim pod kątem spełniania wymagań wskazanych w przepisach, a nie pod kątem zatrudniania kadry, której
kształt najbardziej odpowiada potrzebom uczestników warsztatu. Umiejętność dostosowania się do potrzeb uczestników, różnorodność proponowanych przez warsztat
form terapii jest dobrą praktyką, która może ulec zniekształceniu w przypadku narzucenia warsztatom zbyt dużych wymagań formalnych.
Ponadto, ewentualne zaliczenie do wyodrębnionej grupy zawodowej powinno właśnie
dotyczyć grup zawodowych, a nie instytucji. Do grupy pracowników zajmujących się
m.in. rehabilitacją osób niepełnosprawnych należą również pracownicy takich jednostek jak np. środowiskowe domy samopomocy.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Mielcu zgłosił się pan Zdzisław Ć., który
przedstawił sprawę dotyczącą odmowy prawa do renty z tytułu niezdolności
do pracy wydaną decyzją Inspektoratu ZUS w Mielcu.
W uzasadnieniu wspomnianej decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Mielcu odmówił ubezpieczonemu Zdzisławowi Ć. przyznania renty z tytułu
niezdolności do pracy ze względu na fakt, że lekarz orzecznik uznał, iż jest
on częściowo niezdolny do pracy, a niezdolność powstała od dnia 16 sierpnia 2008 r. Niniejszym stwierdzono, że niezdolność do pracy pana Ć. powstała później niż w ciągu osiemnastu miesięcy od ustalenia ubezpieczenia.
Pan Zdzisław Ć. uważa, że data powstania jego niepełnosprawności
przyjęta przez ZUS w Mielcu jest niewłaściwa. Mają o tym świadczyć dokumenty wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Mielcu, z których jasno wynika, że był on uznany za osobę niepełnosprawną od 07 kwietnia 2006 r. (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia
09 maja 2006 r.).
Zdzisław Ć. odwołał się od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego – Sąd Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych w Tarnobrzegu. Po zapoznaniu się z dostępną w
aktach sprawy dokumentacją medyczną i osobistym zbadaniu odwołującego
się Zdzisława Ć. biegli w zakresie neurologii i psychiatrii zgodnie stwierdzili,
że „Zdzisław Ć. jest niezdolny do prac wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego przy urządzeniach w ruchu, na wysokości, do pracy zmianowej, wymagającej wzmożonej koncentracji. Zaburzenie funkcji organizmu
skutkujące niezdolnością do zatrudnienia jest bezpośrednim następstwem
urazu głowy z dnia 16 października 2008 r. Brak dokumentacji medycznej,
która wskazywałaby, że jakakolwiek niezdolność do pracy istniała przed
dniem 06 lutego 2007 r.”. Ponadto biegły sądowy w uzasadnieniu pisze, iż
„orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku z dnia 09 maja
2006 r.) nie są miarodajne co do naruszenia funkcji organizmu w pojęciu
orzecznictwa rentowego ZUS”.
Pan Ć. uznał opinię sądowo-lekarską za niezgodną ze stanem faktycznym i krzywdzącą go. Dlatego też zaskarżył decyzję w całości, jednocześnie
wnosząc do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o zmianę wspomnianej decyzji i o przyznanie mu renty z tytułu niezdolności do pracy. Z informacji,
jakie uzyskałem, wynika, że pan Ć. ma udokumentowane dwadzieścia siedem lat pracy, a jego niepełnosprawność datuje się na dzień 07 kwietnia
2006 r. (orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu), w związku z czym jego zdaniem spełnił on warunek dotyczący
wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, uprawniający do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Wskazując na przedstawione okoliczności, zwracam się niniejszym pismem do Pana Ministra i uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do powyższej kwestii oraz o objęcie nadzorem toku sprawy na gruncie formalnoprawnym.
Z poważaniem
Władysław Ortyl
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Odpowied

Warszawa, 28 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS-043-20-822/12 oświadczeniem złożonym przez pana senatora Władysława Ortyla na
20. posiedzeniu Senatu w dniu 9 listopada 2012 r. dotyczącym sprawy przyznania
renty z tytułu niezdolności do pracy dla pana Zdzisława Ć., uprzejmie wyjaśniam.
Rozpatrywanie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego leży
w wyłącznej gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do sądu pracy
i ubezpieczeń społecznych obu instancji.
Jak wynika z oświadczenia Pana Senatora, przedstawiona sprawa jest obecnie
przedmiotem postępowania odwoławczego przez sądem apelacyjnym.
Zgodnie z postanowieniami art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sądy są
władzą odrębną i niezależną od innych władz. Żaden organ czy instytucja nie posiada uprawnień do ingerencji w sprawy będące przedmiotem rozpoznania i orzekania
przez niezawisłe sądy. W zakresie orzekania sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko
Konstytucji oraz ustawom. Oznacza to, że sędzia podejmuje rozstrzygnięcie w sposób
niezależny, na podstawie prawa i zgodnie ze swoim sumieniem i wewnętrznym przekonaniem. Do kontroli orzecznictwa sędziów i zmiany wyroku uprawnione są wyłącznie
sądy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Prawomocne
orzeczenie sądu jest wiążące dla wszystkich organów.
Nie jest zatem prawnie możliwe spełnienie oczekiwań Pana Senatora o objęciu
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nadzoru nad sprawą pana Zdzisława Ć.
Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z ustawą 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.) warunkiem koniecznym do powstania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest posiadanie wymaganego okresu składkowego
i nieskładkowego i istnienie niezdolności do pracy, która powinna powstać w wymienionych w ustawie okresach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych
okresów.
Orzekanie o niezdolności do pracy do celów ustalenia uprawnień do świadczeń, do
których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy należy do zadań
lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dokonują oni oceny niezdolności do pracy, jej stopnia i ustalają datę powstania
niezdolności do pracy, trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy, związek przyczynowy niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
niezdolność do samodzielnej egzystencji i celowość przekwalifikowania zawodowego.
Jeżeli nie ma możliwości ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, natomiast ustalono okres, w którym niezdolność do pracy powstała, za datę powstania
niezdolności do pracy przyjmuje się datę końcową tego okresu. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia ani daty, ani okresu powstania niezdolności do pracy, za datę powstania
niezdolności przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie.
Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik i komisja lekarska uwzględniają stopień
naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji oraz możliwość wykonywania dotychczasowej
pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc
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pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wyksztalcenia,
wiek i predyspozycje psychofizyczne.
Natomiast orzecznictwo prowadzone przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności jest systemem pozaubezpieczeniowym i pozarentowym. System ten ustala przede wszystkim prawny status niepełnosprawności
do celów korzystania z ulg i uprawnień oraz form rehabilitacji zawodowej i społecznej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.). Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pozwala
korzystać z szeregu form pomocy, m.in. zniżek w komunikacji, ulgach w różnego rodzaju opłatach, usługach socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje
pomocy społecznej, uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwości uczestniczenia w szkoleniach czy korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych.
Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie zostanie uznana za osobę niezdolną do pracy w myśl przepisów ustawy emerytalnej. Orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności nie jest bowiem traktowane na równi z orzeczeniem
o niezdolności do pracy. Nie wywiera zatem skutków prawnych, jakie ustawa łączy
z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej).
Kwestia relacji orzeczenia o niepełnosprawności i niezdolności do pracy została
rozstrzygnięta w orzecznictwie, które zgodnie przyjmuje, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem o niezdolności do pracy jako
przesłance prawa do renty (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2011 r., I UK
96/11, LEX (Lex Omega 43/2012), z dnia 4 lutego 2010 r., III UK 60/09, LEX 585847,
z dnia 11 marca 2008 r., I UK 286/07, OSNP 2009, nr 13–14, poz. 178, z dnia 4 marca
2008 r., II UK 130/07, OSNP 2009 r., nr 11–12, poz. 156, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2005 r., II UK 77/05, OSNP 2006, nr 23–24, poz. 372).
Z poważaniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Ponownie zwracam się do Pana Ministra z oświadczeniem senatorskim,
a to dlatego, że odpowiedź na moje wcześniejsze oświadczenie złożone na
drugim posiedzeniu Senatu w dniu 17 listopada 2011 r. w sprawie niekorzystnego dla Podkarpacia podziału rezerw NFZ nie wyjaśnia wszystkich
wątpliwości, a nowe okoliczności są ponownym powodem do uwag i kontrowersji w sprawie podziału środków z tejże rezerwy.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał zmiany planu finansowego NFZ na 2013 r., zwiększając go o 417 milionów zł, z czego ponad
195 milionów zł przeznaczono na nierozliczone koszty świadczeń pomiędzy
oddziałami NFZ za 2009 r. w ramach migracji pacjentów, a 222 miliony zł
zaplanowano na wyrównanie wysokości nakładów na leczenie. Z dodatkowych środków na pokrycie kosztów świadczeń aż 128 milionów zł otrzymało
województwo mazowieckie. Według planu finansowego NFZ na kolejny rok
podkarpacki oddział funduszu otrzyma w 2013 r. zaledwie 5 milionów zł.
Jest to kwota znacznie mniejsza niż to wynika z istniejących potrzeb. Podział dodatkowych środków NFZ już kolejny raz z rzędu jest dla Podkarpacia
krzywdzący.
Obowiązujący algorytm powoduje, że województwo podkarpackie z roku
na rok otrzymuje z puli rezerw coraz mniej pieniędzy, albo wręcz nie otrzymuje ich wcale. Zasady podziału środków nie uwzględniają różnic wynikających z realnej wysokości składek zdrowotnych płaconych przez mieszkańców poszczególnych województw oraz kosztów udzielania świadczeń medycznych w tych województwach.
Algorytm, który został zastosowany, co prawda częściowo zniwelował
różnice pomiędzy oddziałami wojewódzkimi, warto jednak podkreślić, że potem różnice te zostały ponownie przywrócone w wyniku ręcznego podziału
rezerwy przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym samym podział
rezerw nie wynikał z algorytmu, przez co w zmianie planu na 2013 r. oddziały i województwa, które były pokrzywdzone, jeśli chodzi o dostęp do
środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych, znalazły się w gorszej
sytuacji od innych.
Kolejną kwestią jest niska wycena poszczególnych świadczeń i brak działań w kierunku urealnienia ich cen, które pokrywałyby koszty tych świadczeń, dzięki czemu świadczeniodawcy nie byliby wpędzani w kłopoty.
Zmniejszanie z roku na rok planu finansowego podkarpackiego oddziału
NFZ powoduje również ograniczenie działalności placówek, w których leczy
się wielu pacjentów dojeżdżających z innych województw.
Sytuacja w województwie podkarpackim jest bardzo trudna. Spadek finansowania na Podkarpaciu jest w skali kraju rażący. To uderza w pacjentów z południowo-wschodniej Polski, którzy leczą się na Podkarpaciu.
Kwota zaproponowana w planie finansowym na kolejny rok jest nieakceptowalna. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
Dlaczego ministerstwo akceptuje taki algorytm, który grozi zapaścią podkarpackiej służby zdrowia?
Czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie zmian do planu finansowego NFZ na 2013 r.?
Czy Ministerstwo Zdrowia uruchomi fundusze zapasowe dla podkarpackich szpitali, tak by pokryć niedobór kwot na świadczenia zdrowotne?
Czy Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia podjęły jakieś
działania zmierzające do urealnienia wyceny poszczególnych świadczeń
w zakresie ochrony zdrowia?
Z poważaniem
Władysław Ortyl
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Odpowied
Warszawa, 2012.12.11
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Władysława Ortyla, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, złożonym podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r.,
w sprawie „niekorzystnego dla Podkarpacia podziału rezerw NFZ”, przesłanym przy
piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 16 listopada 2012 r. (znak:
BPS/043-120-823/12), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Pragnę poinformować, że zgodnie z przepisami art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), do kompetencji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia należy prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu.
Uwzględniając powyższe, w związku z zapytaniem Pana Posła, Minister Zdrowia
wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska
w przedmiotowej sprawie.
Odnosząc się do podziału funduszu zapasowego, NFZ poinformował, że w związku z podjęciem przez Radę Funduszu w dniu 3 października 2012 r. uchwały
nr 31/2012/II w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za
2011 r., Prezes Funduszu:
– zarządzeniem Nr 63/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
17 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok,
– zarządzeniem Nr 64/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
17 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok,
podjęła decyzję o dokonaniu, w trybie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwiększenia planowanej na 2012 i 2013 rok
wartości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu
łącznie o kwotę 416 982 tys. zł, ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.
Podziału pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu dodatkowych środków dokonano z uwzględnieniem kwot wynikających z:
– bilansu nierozliczonych pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych za 2009 r. udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych,
w wysokości 195.059 tys. zł,
– wyrównania planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej na
2013 r. w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Funduszu do obecnego poziomu
na 2012 r., w wysokości 127.943 tys. zł,
– algorytmu podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu, ustalonego na potrzeby planu finansowego NFZ
na 2013 r. w wysokości 93.980 tys. zł.
Skierowanie dodatkowych środków finansowych do oddziałów wojewódzkich Funduszu w 2012 i 2013 roku ma na celu umożliwienie opłacenia świadczeń udzielonych
ze względu na zagrożenie życia i zdrowia oraz zabezpieczenie nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w 2013 r. w województwie mazowieckim na poziomie obecnego
planu finansowego na 2012 rok. Podkreślić należy, że w planie finansowym na rok
2013 (zatwierdzonym w dniu 14 sierpnia 2012 r. przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów), w porównaniu do planu finansowego na rok 2012
(obowiązującego w chwili zatwierdzania planu finansowego na rok 2013), Mazowiecki
OW NFZ, jako jedyny, odnotował spadek środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej (o 242 917 tys. zł, tj. o około 2,7%). Propozycja podziału dodatkowych środków
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na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu uzyskała
pozytywną opinię Ministra Zdrowia. Podział dodatkowych środków na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki
zdrowotnej został dokonany przez dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, przy jednoczesnym uwzględnieniu priorytetów w zakresie ich wykorzystania wskazanych przez Centralę Funduszu. Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 9
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
do ww. zmiany planu finansowego nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 ustawy
(tj. tzw. algorytmu podziału pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ środków na koszty
świadczeń opieki zdrowotnej).
W wyniku ww. zmiany planu finansowego NFZ na rok 2012 Podkarpacki OW NFZ
otrzymał dodatkowe środki w wysokości 5 006 tys. zł.
Uwzględniając powyższe, środki ogółem na koszty świadczeń opieki zdrowotnej
zabezpieczone w planie finansowym Podkarpackiego OW NFZ na rok 2012 wynoszą
3 219 376 tys. zł i w porównaniu do środków wykorzystanych w roku 2011 są większe
o 248 807 tys. zł, co daje dynamikę wzrostu środków na poziomie 108,21%.
Ponadto NFZ poinformował, że wartość zrealizowanych przez Podkarpacki OW
NFZ kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2006–2011 wyniosła odpowiednio:
1 784 831 tys. zł, 1 967 801 tys. zł, 2 444 463 tys. zł, 2 728 765 tys. zł, 2 747 593 tys. zł
i 2 970 569 tys. zł. Mając powyższe na uwadze stwierdzenie o „zmniejszaniu z roku na
rok planu finansowego podkarpackiego oddziału NFZ”, należy uznać za bezzasadne.
Odnosząc się do przedstawionej przez Pana Senatora tezy, iż „zasady podziału
środków nie uwzględniają różnic wynikających z realnej wysokości składek zdrowotnych płaconych przez mieszkańców poszczególnych województw oraz kosztów
udzielania świadczeń medycznych w tych województwach”, należy poinformować, że
zgodnie z przepisem art. 65 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ubezpieczenie zdrowotne oparte jest w szczególności
na zasadach solidarności społecznej, równego traktowania oraz zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej. Mając powyższe na uwadze ustawodawca w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarł
przepisy dotyczące podziału pomiędzy poszczególne OW NFZ środków na koszty
świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiające zapewnienie ubezpieczonym dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgodnie z ww. przepisem art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podział środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu jest dokonywany z uwzględnieniem:
– liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
– wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grup
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;
– ryzyk zdrowotnych odpowiadających danej grupie ubezpieczonych, w zakresie
danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.
Ponadto zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planowane koszty finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż
wysokość finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowana w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5
oraz art. 123 ust. 3.
Zaznaczyć należy, iż środki finansowe, jakimi dysponuje NFZ i jakie przeznacza
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej są ograniczone, pochodzą one bowiem
w szczególności ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z powyższym wartość finansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku zdeterminowana jest poziomem środków zapisanych na ten cel w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów,
sporządzonym zgodnie z uregulowaniami art. 120 i 121 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Odnosząc się do kwestii wprowadzenia zmian do planu finansowego NFZ na
2013 r., NFZ poinformował, iż środki na koszty świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określone w planie finansowym Funduszu na dany
rok wynikają w szczególności z wartości prognozowanych przychodów Funduszu z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne, będące pochodną podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wymiaru tej składki.
Wykonanie przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 na
poziomie wyższym od ich prognozowanego rozkładu będzie przesłanką do uruchomienia rezerwy ogólnej utworzonej zgodnie z art. 118 ust. 5 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w planie finansowym NFZ
na 2013 r. w wysokości 1% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na
ubezpieczenie zdrowotne tj. w wysokości 642 397 tys. zł.
NFZ poinformował ponadto, że dalsze uruchomienie funduszu zapasowego ze
względu na brak informacji o jego wysokości w roku 2013, w związku z niezakończonym rokiem obrachunkowym i brakiem informacji o wartości wyniku finansowego
NFZ za rok 2012, w chwili obecnej nie jest planowane.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w sprawie niskiej efektywności urzędów pracy
w Polsce, która wraz ze wzrostem stopy bezrobocia w kraju nieustannie spada. Owa spadkowa efektywność wynika przede wszystkim z małej liczby
wykwalifikowanych pośredników pracy i doradców zawodowych oraz z braku indywidualnego podejścia do bezrobotnego.
Najistotniejszą kwestią jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez rzeczywiste przeszkolenia pracowników urzędów pracy na doradców
zawodowych, którzy zajmują się bezrobotnymi. Obecnie wykształcenie pracowników nie sprawdza się w przeciwdziałaniu bezrobociu na zadowalającym poziomie. Rozwiązaniem problemu może być połączenie zawodu pracownika administracyjnego urzędu pracy z zawodem doradcy zawodowego.
Doradca zawodowy za przyczynienie się do zatrudnienia osoby bezrobotnej
powinien otrzymywać premię, która będzie go motywowała do dalszego działania. To oznacza, że wynagrodzenie musi być adekwatne do efektywności
każdego pracownika. Odnoszę wrażenie, iż obecnie pracownicy skupiają się
tylko i wyłącznie na tych osobach bezrobotnych, którym łatwiej jest pomóc.
Każdy urząd powinien opierać swoją działalność na analizie potrzeb
lokalnego rynku pracy. Wysokość bezrobocia w Polsce jest zróżnicowana –
zależy od regionu. Mam tu na myśli indywidualne podejście do każdego bezrobotnego, ale i do konkretnego urzędu pracy. Obecne ogólnikowe podejście
do bezrobotnych powoduje niską skuteczność urzędów.
Kolejnym powodem niskiej efektywności urzędów pracy jest zbyt duża
biurokracja – chodzi o ewidencję lub rejestrację bezrobotnych, której pracownicy poświęcają więcej czasu niż samym bezrobotnym. Tym bardziej, iż na
jednego pośrednika przypada około tysiąca bezrobotnych. Urząd musi być
miejscem kontaktu bezrobotnego z potencjalnym pracodawcą. Pracodawcy
i bezrobotni, będąc uprzedzeni co do skuteczności działania urzędów pracy,
coraz częściej korzystają z prywatnych agencji zatrudnienia czy z internetu, dlatego też pracodawcy nie zgłaszają swojego zapotrzebowania na pracowników do urzędów. Niska efektywność doprowadza do długotrwałego
bezrobocia, które zniechęca pracodawców do zatrudnienia osoby bezrobotnej przez wiele lat ze względu na jej problemy z wdrożeniem się w system
pracy. Z kolei zniechęcony bezrobotny udaje się do urzędu w celu rejestracji
tylko dla ubezpieczenia zdrowotnego. Stąd coraz częściej przekonujemy się,
iż urzędy pracy nie mają rzeczywistego wpływu na rynek pracy.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem,
czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zauważa wyżej opisany problem
i czy zamierza wprowadzić zmiany w celu usprawnienia aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Z poważaniem
Andrzej Person
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Odpowiedź
Warszawa, 12 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 listopada 2012 r. znak: BPS/043-20-824/12
przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Pana Andrzeja Persona podczas
20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r. w sprawie niskiej efektywności
urzędów pracy uprzejmie wyjaśniam.
Zgodnie z ustawą 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.) do zadań samorządów
powiatowych, należy m.in.: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe oraz inicjowanie, organizowanie i finansowanie
usług i instrumentów rynku pracy. Zadania te są zadaniami własnymi ww. samorządów i są realizowane przez powiatowe urzędy pracy podlegające starostom powiatów, a pracownicy urzędów pracy są pracownikami administracji samorządowej i nie
podlegają ministrowi właściwemu do spraw pracy. Zagadnienia zatrudnienia i wynagradzania pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy reguluje ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458,
z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.).
Zadaniem ministra właściwego do spraw pracy jest natomiast koordynacja pracy
publicznych służb zatrudnienia. Jest ona realizowana poprzez m.in. tworzenie regulacji prawnych, tworzenie i doskonalenie narzędzi i metod wspomagających pracę
urzędów pracy czy ustalanie standardów realizacji usług rynku pracy świadczonych
przez publiczne służby zatrudnienia. Minister Pracy i Polityki Społecznej podejmuje
działania na rzecz poprawy funkcjonowania powiatowych urzędów pracy i zwiększenia
efektywności prowadzonej przez te urzędy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Jednym z takich działań jest wydanie rozporządzenia z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177,
poz. 1193, z późn. zm.). W rozporządzeniu tym duży nacisk położono na dostosowanie
świadczenia poszczególnych usług do potrzeb różnych grup osób korzystających z pomocy urzędów pracy, co sprzyja aktywizacji tych osób. Przepisy tego rozporządzenia
stanowią, że podstawową formą służącą do dokumentowania i wymiany informacji dla
wszystkich usług rynku pracy jest forma elektroniczna, co ułatwia dostęp do dokumentacji pracownikom na różnych stanowiskach i ogranicza biurokrację. W rozporządzeniu
określono także zakres informacji dotyczący poszczególnych usług rynku pracy, które
urzędy pracy mają udostępniać klientom z wykorzystaniem stron internetowych.
W 2011 r. w wyniku zmian ww. rozporządzenia umożliwiono urzędom pracy przyjmowanie zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy z wykorzystaniem dowolnych środków przekazu w tym formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej urzędu pracy czy poczty elektronicznej. Wprowadzono także ułatwienia dla pracodawców, na podstawie których pracodawca, który współpracował wcześniej z urzędem
pracy może ograniczyć dane identyfikujące go do podania nazwy i numeru identyfikacji
podatkowej, co w znaczący sposób usprawnia i skraca czas zgłoszenia oferty pracy.
Przepisy ww. rozporządzenia określają także minimalne wymagania w zakresie
stanu zatrudnienia pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy w bezpośredni
sposób odpowiadają za pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywizację osób bezrobotnych oraz pozyskiwanie ofert pracy. Wprowadzenie tego rodzaju regulacji spowodowało zwiększenie liczby pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do
spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów oraz liderów klubów
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pracy, zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy. Wzrost zatrudnienia tych pracowników spowodował zmniejszenie liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika pracy, doradcę zawodowego, etc. Liczba pośredników pracy wzrosła
o 1739 osób (z 2363 w końcu 2007 r. do 4102 w końcu 2011 r.), doradców zawodowych o 842 osoby (z 759 w końcu 2007 r. do 1601 w końcu 2011 r.), specjalistów
do spraw rozwoju zawodowego o 616 osób (z 299 w końcu 2007 r. do 915 w końcu
2011 r.), specjalistów do spraw programów o 287 osób (z 386 w końcu 2007 r. do 673
w końcu 2011 r.), liderów klubów pracy o 471 osób (z 150 osób w końcu 2007 r. do
621 w końcu 2011 r.). Zmiany te przyczyniają się do poprawy działań mających na
celu skuteczną aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz ułatwienie dostępu do
usług rynku pracy klientom urzędów pracy. Należy jednak pamiętać, że decyzje dotyczące obsady kadrowej danego urzędu pracy należą do pracodawcy, tj. do dyrektora
powiatowego urzędu pracy.
Ustawa o promocji zatrudnienia (…) zawiera rozwiązania mające na celu stymulowanie rozwoju i doskonalenie kadry tzw. kluczowych pracowników, którzy bezpośrednio
wspierają osoby bezrobotne, do których należą doradcy zawodowi i pośrednicy pracy.
Jednym z nich jest wprowadzenie trzystopniowych licencji pośrednika pracy i doradcy zawodowego, których uzyskiwanie powiązane zostało z podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych oraz stażem pracy w publicznych służbach zatrudnienia. Drugie rozwiązanie ma na celu stabilizację kadry i umożliwia wypłatę dodatków do wynagrodzenia,
które uzależniono od jakości pracy oraz od podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
pracowników urzędów pracy. W wyniku m.in. tych działań w 2011 r. aż 98,87% doradców zawodowych oraz 71,48% pośredników pracy posiadało wykształcenie wyższe.
Jak wynika z danych dotyczących uczestnictwa pracowników powiatowych urzędów
pracy w kształceniu ustawicznym doradcy zawodowi i pośrednicy pracy należą do grupy pracowników najczęściej uczestniczących w szkoleniach. W 2011 r. w szkoleniach
uczestniczyło 87,6% doradców zawodowych i 86,9% pośredników pracy.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje także bezpośrednie działania
celem zapewnienia możliwości ciągłego doskonalenia zawodowego kadry pracowników urzędów pracy i zainicjowało wiele projektów szkoleniowych adresowanych do
pracowników publicznych służb zatrudnienia.
Ważnym działaniem zainicjowanym przez ministra właściwego do spraw pracy,
mającym wpływ na podniesienie jakości obsługi klientów urzędów pracy było wdrożenie jednolitego systemu informatycznego do obsługi zadań w urzędach pracy. Od
2011 r. powiatowe urzędy pracy stosują oprogramowanie SyriuszStd, które zastąpiło zróżnicowane rozwiązania stosowane wcześniej w powiatowych urzędach pracy.
Oprogramowanie to umożliwia przetwarzanie informacji o osobach rejestrujących
się w powiatowym urzędzie pracy i udzielanej im pomocy. Umożliwia także przetwarzanie informacji o pracodawcach funkcjonujących na danym rynku pracy – ich oczekiwaniach dotyczących urzędu i udzielonej im pomocy w tym w zakresie poszukiwania nowych pracowników. Pozwala również na wymianę danych z innymi aplikacjami
wykorzystywanymi przez publiczne służby zatrudnienia.
Jednocześnie odnosząc się jeszcze do kwestii efektywności działań powiatowych
urzędów pracy w porównaniu z efektywnością działań agencji zatrudnienia należy
wskazać, że z informacji przekazywanych do resortu pracy wynika, że urzędy pracy wykazują wyższą skuteczność w doprowadzaniu bezrobotnych do zatrudnienia na
krajowym rynku pracy w odniesieniu do działań agencji. Ponadto, jest to tendencja
wzrostowa. Należy przy tym wskazać, że liczba funkcjonujących agencji zatrudnienia
znacznie przewyższa liczbę powiatowych urzędów pracy, co ewidentnie świadczy na
korzyść urzędów pod względem efektywności w liczbie osób skutecznie powracających
na rynek pracy.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy również wskazać, iż klienci agencji zatrudnienia to osoby charakteryzujące się innymi cechami, niż klienci urzędów pracy. Podstawową cechą klientów agencji zatrudnienia jest silna motywacja i determinacja w procesie poszukiwania pracy w odróżnieniu od klientów urzędów pracy. Z tego względu
skuteczność urzędów pracy powinna być dodatkowo analizowana z uwzględnieniem
profilu klienta.
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Specyfika podmiotów widoczna jest również w aspekcie ofert pracy. Oferty pracy
przyjmowane i upowszechniane przez powiatowe urzędy pracy nie mogą zawierać
zgodnie z obowiązującymi przepisami treści dyskryminujących oraz muszą zawierać dane szczegółowe, o których mowa w §6 ust. 2 i §7 rozporządzenia w sprawie
standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Natomiast w przypadku
ofert pracy realizowanych przez agencje zatrudnienia brak jest wymagań określonych
przepisami prawa. Oferty te nie mogą jedynie zawierać elementów dyskryminujących
kandydatów do pracy.
Podkreślenia wymaga również fakt, że urzędy pracy funkcjonują w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu, mając do czynienia z jednej strony z coraz bardziej elastycznymi formami zatrudnienia i popytem na wyspecjalizowanych pracowników,
a z drugiej z wysokim bezrobociem i ograniczeniami środków Funduszu Pracy na
aktywizację zawodową.
W takich warunkach urzędy pracy muszą poszukać rozwiązań umożliwiających
adaptację do tych zmian. Z pewnością urzędy pracy powinny współpracować z partnerami rynku pracy. Potwierdza to Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy1
wskazując na potrzebę współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy)
z prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy, co ma sprzyjać lepszemu funkcjonowaniu rynku pracy. Wizję tę podziela Komisja Europejska, wyznaczając trzy kierunki tej
współpracy:
– komplementarność poszczególnych segmentów rynku pracy lub poszczególnych
rodzajów usług,
– konkurencja w świadczeniu usług na rzecz pracodawców,
– współpraca w obszarze pozyskiwania informacji, dobierania kandydatów do
pracy oraz dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
Krytyczna ocena pracy powiatowych urzędów pracy spowodowana jest również
tym, że pracownicy urzędów pracy mają bardzo mało czasu dla osób, które ich pomocy potrzebują. Warto tu pamiętać, że wśród klientów urzędów znaczny udział
mają osoby, które de facto nie są zainteresowane pomocą w aktywizacji zawodowej
i powrocie na rynek pracy, a rejestrują się z powodu możliwości nabycia w ten sposób prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Od dnia 1 października 2004 r., kiedy weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.) na powiatowe urzędy pracy zostało nałożone dodatkowe pracochłonne
zadanie związane z obowiązkiem zgłaszania każdego bezrobotnego do ubezpieczenia
zdrowotnego wraz z bieżącym korygowaniem tych zgłoszeń oraz obliczaniem i przekazywaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek. Zadanie to, podobnie
jak obowiązki wynikające przede wszystkim z systemu ubezpieczeń społecznych
i systemu podatkowego powoduje, że powiatowe urzędy pracy zostały zmuszone do
ograniczenia realizacji swoich podstawowych funkcji, dla których zostały utworzone
(prowadzenie pośrednictwa pracy i udzielania pomocy osobom rzeczywiście poszukującym pracy oraz pracodawcom poszukującym pracowników), gdyż obsługa obliczeń skarbowo-finansowych realizowana jest kosztem zatrudnienia w zadaniach
podstawowych.
W celu zniwelowania tej niekorzystnej sytuacji zarówno dla urzędów pracy, które
poświęcają czas na działania, które nie przynoszą oczekiwanych efektów, jak i dla
osób bezrobotnych, które rzeczywiście poszukują pracy, minister właściwy do spraw
pracy wystąpił do ministra właściwego do spraw zdrowia z prośbą o podjęcie działań
mających na celu zmianę zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za
bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku bądź stypendium oraz nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, w celu ograniczenia negatywnych
konsekwencji obowiązywania obecnych zasad ubezpieczenia zdrowotnego. Zdaję sobie bowiem sprawę z tego jak niekorzystny wpływ ma ta sytuacja zarówno na obsługę
osób bezrobotnych, jak i na wizerunek urzędów pracy.
1

Konwencja Nr 88 MOP dotycząca organizacji służby zatrudnienia oraz Konwencja Nr 181 MOP
dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy.
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Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne umożliwiają nawiązywanie współpracy
pomiędzy urzędami pracy z innymi instytucjami rynku pracy, w zakresie realizacji
polityki rynku pracy, jednak instrumenty te wykorzystywane są incydentalnie. Konieczność zwiększenia efektywności urzędów pracy determinują upowszechnianie istniejących oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie świadczenia usług rynku
pracy. Jednym z działań, które powinny pozytywnie wpływać na szybszą aktywizację
osób bezrobotnych jest zlecanie obsługi bezrobotnych podmiotom prywatnym oraz
działania prowadzone w formule partnerstw lokalnych. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej został opracowany projekt pilotażowy, którego zadaniem będzie wypracowanie polskiego modelu kontraktowania.
Jeżeli realizacja projektu pilotażowego przyniesie pozytywne rezultaty, podjęte
zostaną w dalszej kolejności działania zmierzające do wprowadzenia systemowych
zmian dotyczących finansowania aktywizacji bezrobotnych, oparte na partnerstwie
pomiędzy urzędami pracy, a podmiotami niepublicznymi, w szczególności agencjami
zatrudnienia.
Powyższe spowoduje brak fluktuacji kadr urzędów pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu aktywizacji zawodowej osób mających problemy na rynku pracy.
Zatem Minister Pracy i Polityki Społecznej dostrzega problemy w funkcjonowaniu
urzędów pracy. Biorąc pod uwagę fakt, iż wypracowany w Polsce na przestrzeni lat
i obecnie funkcjonujący model publicznych służb zatrudnienia bez wątpienia wymaga
dalszego udoskonalania, aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na zmiany zachodzące
na rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi obecnie prace nad
założeniami do zmiany ustawy o promocji zatrudnienia (…). Służby zatrudnienia muszą bowiem nie tylko gwarantować wysoką jakość usług oferowanych klientom urzędów pracy, ale również jak najszerzej otwierać się na potrzeby klientów.
W ramach prac nad założeniami przewiduje się zmiany w sposobie realizacji podstawowej misji urzędów pracy jaką jest pomoc osobom w znalezieniu pracy i pracodawcom w znalezieniu pracowników. W tym celu w Centrach Aktywizacji Zawodowej
(CAZ) planowane jest wprowadzenie zmian w sposobie organizacji sposobu świadczenia pomocy dla klientów. Przewiduje się, że większość działań kierowanych do
osób bezrobotnych w ramach usług rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i organizacja szkoleń) realizowana będzie przez grupę tzw. doradców klienta. Funkcja doradcy
klienta w urzędzie pracy będzie integrować funkcje dotychczasowych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pośrednika pracy, doradcy zawodowego, połączonego ze stanowiskiem lidera klubu pracy i specjalisty do spraw rozwoju zawodowego,
a także doradcy i asystenta EURES, realizujących obecnie odrębne usługi rynku pracy. Dzięki tej zmianie liczba pracowników, którzy w sposób bezpośredni będą współpracować z klientami znacznie wzrośnie. Wymagać to będzie naturalnie uzupełnienia
kompetencji przez część pracowników urzędów pracy.
Podjęto także prace mające na celu wprowadzenie nowego podejścia do indywidualizacji usług kierowanych do osób bezrobotnych poprzez ich profilowanie, uzależnione od rodzaju potrzeb bezrobotnego i powiązane z charakterem działań, jakie
można bezrobotnemu zaproponować w jego aktualnej sytuacji. W tym celu wprowadzone zostaną rozwiązania, które ułatwią identyfikowanie bezrobotnych cechujących
się wysokim poziomem aktywności w poszukiwaniu sposobu na rozwiązanie własnej
sytuacji zawodowej, bezrobotnych wymagających wsparcia poprzez dostępne usługi
i instrumenty rynku pracy oraz tzw. bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, którzy
uzyskają pomoc za pośrednictwem instytucji pomocy społecznej.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje także odejście od generalnej zasady, że instrumenty rynku pracy, takie jak prace interwencyjne, roboty publiczne,
staż, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych
czy przygotowanie zawodowe dorosłych adresowane są tylko do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy wskazanych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia
(…). Takie podejście sprawi, że urząd pracy będzie mógł elastycznie stosować usługi
i instrumenty rynku pracy wobec osób bezrobotnych celem optymalnego dostosowania oferowanej formy pomocy do potrzeb konkretnej osoby.

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

139

Wprowadzenie ww. zmian i nowych instrumentów pomocowych powinno – w ocenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w wystarczającym stopniu usprawnić i poprawić funkcjonowanie urzędów pracy i poprawie aktywizacji zawodowej świadczonej
przez te urzędy.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z podjętymi przez resort pracami nad kompleksową modernizacją prawa budowlanego oraz stworzeniem kodeksu budowlanego pragnę
zwrócić uwagę Pana Ministra na kilka kluczowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego, które w moim odczuciu mogą zdecydowanie wpłynąć na skuteczność nowych planowanych przepisów.
Na etapie planowania nowych rozwiązań należy przyjąć pewne główne
założenia ideowe pozwalające spójnie myśleć o kształcie naszych miast i terenów zurbanizowanych. Nie wystarczy jedynie uprościć, skrócić dokumentu czy też wprowadzić nowy dokument planistyczny bez spójnej wizji całości. Dowodem tego jest zupełna nieskuteczność przepisów funkcjonujących
w Polsce od kilkudziesięciu lat. Przeżywaliśmy już funkcjonowanie modelu
państwowych jednostek planistycznych i prawie „prywatnego” planowania opartego na decyzji o warunkach zabudowy. W efekcie trudno wskazać
w Polsce choćby kilka zaprojektowanych obszarów, które są efektem działania i stosowania przepisów. W Polsce zupełnie nie występuje projektowanie
urbanistyczne czy planowanie strategiczne, brak również sensownych, a nie
iluzorycznych metod partycypacji społecznej.
W dyskusji nad nową ustawą powracają również mity, duchy przeszłości, jak choćby chęć przywrócenia państwowych pracowni urbanistycznych,
co jest zupełnie sprzeczne z najbardziej skutecznymi praktykami światowymi, na przykład brytyjską.
1. Przede wszystkim głównym dysponentem przestrzeni publicznej powinny być społeczności lokalne, reprezentowane przez samorządy. Wszelkie
strategie działań winny powstawać w formule rzeczywistej partycypacji społecznej, uwzględniającej interesy większości stron. Obecny system uzgodnień i konsultacji planów jest zupełnie archaiczny, uwzględnia interesy tylko
nielicznych i tych, którzy mają bezpośredni interes w konkretnych zapisach.
Stosowane szeroko na świecie metody warsztatowe, tworzenia planów poprzez ich wizualizację i prezentację w miejscu ich rzeczywistego funkcjonowania, ułatwiają społeczności zrozumienie realnych efektów tworzonych
planów (wizualizacja), co nie sprowadza się tylko do oceny, czy na danym
obszarze ma obowiązywać plama brązowa czy zielona. Tak naprawdę obecnie przeciętny obywatel rozumie z planów tylko tyle, czy pozwalają one na
zabudowę, czy nie. Nie widząc rzeczywistych, realnych ich skutków i nie
biorąc udziału w ich tworzeniu, nie szanuje takich zapisów i nie uważa niszczenia ładu przestrzennego za coś poważnego. Zupełnie inaczej funkcjonują
społeczności, które brały udział w tworzeniu planów i strategii i wiedzą, że
naruszenie wspólnie wypracowanych zapisów pozbawi je urokliwej przestrzeni publicznej, bulwaru czy też malowniczego zespołu mieszkaniowego.
2. Rozważyć należy wprowadzenie do prawodawstwa systemu postępowania w sytuacji zagospodarowywania nowych obszarów miejskich
o powierzchni przekraczającej 2 ha (gmina mogłaby ten obszar zwiększyć
w zależności od rodzaju zabudowy). Obecnie przy zagospodarowywaniu
większych obszarów dochodzi do konfliktu interesów, skutkującego psuciem
przestrzeni miejskiej. Gminy, aby ograniczyć swoje koszty, bronią się przed
przejmowaniem przestrzeni publicznych, ulic, placów et cetera, deweloperzy
zaś, chcąc sprzedać swoje produkty, przekazują mieszkańcom place i ulice
na współwłasność, tworząc sztuczne obszary prywatnych przestrzeni publicznych. Powstają przez to monokultury, na przykład mieszkaniowe, pozbawione wszelkich usług publicznych i niejednokrotnie z powodu swojego
zamknięcia blokujące sensowny rozwój miast.
3. Postuluje się stworzenie systemu umowy zawieranej między samorządem a deweloperem, umożliwiającej wspólne projektowanie założenia
i wspólny udział w kosztach, tak by ani gmina nie była zakładnikiem założeń deweloperskich, ani deweloper nie był zmuszany do ponoszenia kosztów wykraczających poza rozsądne granice. Umowa jasno określałaby ramy
czasowe realizacji poszczególnych elementów i późniejszą ich własność.
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Umowa określałaby, na podobnej zasadzie jak umowy z gestorami mediów,
koszty ponoszone przez dewelopera i zakres odpowiedzialności podmiotu
publicznego, dawałaby również podstawę do wspólnej realizacji zadań i ich
wzajemnego finansowania.
4. Należy przeanalizować to, jakie problemy generowane są przez wadliwe rozumienie monopolu planistycznego gmin pojmowanego jako coś, co w
zamkniętej pracowni mogą zrobić wyłącznie planiści wraz z urzędnikami.
Również obecne postulaty części środowiska urbanistów pokazują, że tak
naprawdę monopol nie różni się niczym od modelu liberalizacji planowania,
poza metodą wyboru pracowni urbanistycznej. To tak naprawdę drugoplanowe problemy, które nie zmienią obrazu polskich miast. Trzeba umożliwić
społecznościom wybór najlepszych pomysłów, zapewniających najlepszy
efekt przestrzenny, i co ogromnie ważne, rzeczywisty dobry efekt ekonomiczny.
Zupełnym nieporozumieniem jest pomysł wyłączania planowania z systemu zamówień publicznych i tworzenia państwowych jednostek planistycznych. Jednostki takie to przejaw myślenia nakazowo-rozdzielczego, służą
one głównie projektowaniu pomników architektom, a nie poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Obecnie na świecie najlepsze rozwiązania urbanistyczne powstają w procesach partycypacji społecznej, uwzględniającej interesy
wielu stron. W procesach partycypacyjnych powstają plany uwzględniające w pełni efekt ekonomiczny, powstają konkretne harmonogramy działań
i wskazani są odpowiedzialni za ich realizację. Obrona monopolu urbanistów państwowych jest sprzeczna z powszechnym doświadczeniem. Nikt
z nas, a nawet samych urbanistów, nie jest w stanie pokazać choćby jednego, dwóch zrealizowanych w ostatnich latach zaprojektowanych założeń
urbanistycznych. Tych kilka w miarę sensownych, które powstały, w żaden
sposób nie powstało w wyniku uchwalenia planów. Co więcej, w opinii praktyków większość planów zawiera ogrom błędów utrudniających ich stosowanie, a podstawowym błędem jest brak w większości opracowań przełożenia ze skali planu na skalę architektonicznej realizacji.
5. Uważam, iż warunkiem koniecznym jest rzeczywiste uwzględnienie
efektywności ekonomicznej planów i ich podporządkowanie realizacji spójnych strategii. Obecnie plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają na wybudowanie mieszkań dla ponad trzystu milionów mieszkańców.
Zobowiązania państwa z tytułu uchwalania nieefektywnych ekonomicznie
planów i niezapobiegania rozlewaniu się terenów zurbanizowanych sięgają
130 miliardów zł. Od kilku lat w polskim prawie obowiązuje nakaz uchwalania wraz z planami zagospodarowania skutków ekonomicznych uchwalanych planów. Niestety, z przykrością należy stwierdzić, że wymóg ten bardzo często traktowany jest przez urbanistów jako zło konieczne.
Stwierdzenie, że skutki są szacowane nierzetelnie, byłoby zbyt delikatne. Zapisy te są formułowane w sposób przypadkowy, a słowa-klucze to zapis „finansowanie ze środków unijnych”, który pozwala zaplanować kilometry dróg i kanalizacji bez oglądania się na rzeczywiste możliwości i potrzeby
gminy. Już dzisiaj z uwagi na wadliwość przygotowywania tych skutków
duża część uchwał zatwierdzających plany mogłaby być uchylona w trybie
nadzoru. Nie dzieje się tak, ponieważ mało kto przykłada do tych zapisów
odpowiednią wagę, a ponadto obecne zapisy w sposób mało rygorystyczny określają, jak powinny być liczone skutki ekonomiczne. Konieczne jest
zdecydowane podniesienie rangi tego elementu planowania. Przestawienie
myślenia z planowania przestrzennego na strategiczne planowanie rozwoju miast, uwzględniające aspekty przestrzenne, społeczne, środowiskowe
i ekonomiczne, pozwoliłoby również radnym na lepsze rozumienie istoty podejmowanych uchwał. Jeżeli gmina zamierza przeznaczyć pod zabudowę
nowy obszar, powinna nie tylko zaznaczyć go na planie kolorem na przykład
brązowym, ale zaprojektować to założenie urbanistyczne oraz jednoznacznie
określić koszty jego realizacji ze wskazaniem podmiotów, które te koszty
poniosą, oraz czasem ich poniesienia. Po tym czasie w przypadku braku
realizacji zamierzeń plan mógłby zostać zmodyfikowany przy ograniczeniu
roszczeń do naprawdę poniesionych kosztów, a nie do wirtualnie zwiększonej wartości. Taki system w sposób zdecydowanie bardziej przystępny po-
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zwalałby lokalnej społeczności i radnym ocenić jakość proponowanych rozwiązań i podejmować zdecydowanie bardziej racjonalne decyzje. Pozwoliłby
również wprowadzić na powrót do praktyki projektowanie urbanistyczne,
gdyż w polskiej rzeczywistości ono w ogóle nie występuje. Zamiast niego
mamy ogromny chaos i zabudowę poddaną wyłącznie uzyskaniu maksymalnego wskaźnika zabudowy z pominięciem przestrzeni publicznych.
6. Rozważyć należy wprowadzenie zasady okresu funkcjonowania planu. Plan uchwalony na konkretny okres zobowiązywałby samorząd do realizacji konkretnych działań inwestycyjnych, a właścicielom gruntów dawałby
tylko pewien czas na realizację zamierzeń. Po tym okresie gmina bez odszkodowania mogłaby na przykład przywrócić charakter rolny gruntu. Wprowadzenie takiej swoistej reguły prawa do zabudowy ograniczałoby tworzenie
planów w myśl zasady: podnosimy wartość gruntu, przekształcając działki
na budowlane.
7. Należy rozważyć wprowadzenie mechanizmu ekonomicznego zwiększającego opłacalność realizacji inwestycji na obszarach zabudowanych,
a zmniejszającego opłacalność rozlewania się zabudowy. Wskazana umowa
deweloperska oraz preferencje na obszarach rewitalizacji mogą być dla gmin
opłacalnym narzędziem, gdyż zamiast budować nową infrastrukturę, będą
mogły skupiać się na mniejszych obszarach.
8. Kolejnym niezmiernie ważnym elementem jest dopasowanie do nowych wyzwań zapisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Chciałbym
zwrócić tutaj uwagę na dwa aspekty.
Po pierwsze, obecnie przy prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zasadzie jedyną powszechnie stosowaną procedurą jest przetarg nieograniczony, w którym głównym elementem ocennym jest cena. Odrębnie prowadzi się przetarg na przygotowanie projektu technicznego, w którym oceniana jest cena usługi projektowej, a nie wartość późniejszych robót. Ten etap
pozwalałby zaoszczędzić najwięcej pieniędzy podatników, jednak projektanta prawie nigdy nie rozlicza się z kosztochłonności przyjętych rozwiązań.
Później prowadzi się przetarg na roboty budowlane zgodne z projektem.
W większości przypadków doświadczone firmy wykonawcze wiedzą, co
dałoby się zrobić taniej i lepiej (nieraz wielokrotnie), jednakże nie pozwala
im się zmieniać założeń projektowych. Na etapie projektu nie prowadzi się
żadnych analiz efektywności ekonomicznej, sprowadzając to działanie do
przygotowania kosztorysu, w efekcie wiele procesów inwestycyjnych prowadzonych jest najdrożej w Europie. Mimo możliwości stosowania innych
rozwiązań, na przykład dialogu konkurencyjnego, samorządy unikają tego
typu działań, gdyż są dużo trudniejsze i niesłusznie – z uwagi na małą
popularność – wiążą się z niesprawiedliwymi posądzeniami. Aby zdać sobie sprawę z tego, jakie działania są najefektywniejsze, wystarczy przeanalizować metody działań podmiotów prywatnych przy wyborze projektu
i wykonawcy. Działaniom tym zawsze najbliżej do formy dialogu, gdyż tego
typu metody pozwalają na wybór najefektywniejszego funkcjonalnie i ekonomicznie rozwiązania.
Po drugie, w przypadku większości procesów budowlanych jedyną metodą dającą możliwość uzyskania odpowiedniej i jednocześnie niskiej ceny
przy zachowaniu wysokiej jakości i optymalizacji ekonomicznej projektów
budowlanych jest metoda oparta na dwóch zasadach:
— powiązania projektowania z wykonawstwem, na przykład wybierając koncepcje architektoniczne, wybiera się również budżet, w procesie
projektowym można bowiem uzyskać ogromne oszczędności, niekoniecznie
obniżające jakość budowli, ale od samego początku projektant powinien
być zainteresowany optymalizacją i zmuszony do optymalizacji kosztowej
projektu;
— wyboru wykonawcy (najlepiej jednocześnie dla prac projektowych)
w postępowaniu dwustopniowym, prowadzonym najpierw w formule dialogu i negocjacji, w których tworzone są wspólnie z potencjalnymi wykonawcami założenia do ostatecznej wersji zamówienia, a dopiero potem następuje
zapytanie o cenę wstępnie uzgodnionego zakresu.
Uprzejmie proszę Pana Ministra o stanowiska w przedstawionych sprawach. Proszę także o informację, czy w trakcie planowanych prac nad no-
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wym prawem wskazane przeze mnie propozycje będą mogły zostać rozpatrzone, tak by tworzone prawo przyczyniło się do rozwoju polskich miast
i lepszego funkcjonowania procesu inwestycyjnego. Z uwagi na dużą wagę
poruszonej problematyki chciałbym zadeklarować pełną pomoc i możliwość
współpracy w całym procesie legislacyjnym.
Z poważaniem
Leszek Piechota


Odpowied
Warszawa, 10 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pana Leszka Piechoty, przekazane
pismem z dnia 16 listopada 2012 r. (znak: BPS/043-20-825/12) uprzejmie informuję,
co następuje.
W drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 856) w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego utworzono Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego – organ
działający przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, którego
celem jest opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego. Opracowanie projektu
Kodeksu Budowlanego przez Komisję Kodyfikacyjną, powołaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, związane jest z szerokim zakresem regulacji kodeksowej,
obejmującym właściwość wielu ministrów. Na proces inwestycyjno-budowlany w szerokim ujęciu składają się bowiem zagadnienia związane z podziałami i scaleniami
gruntów, planowaniem przestrzennym, prawem budowlanym, procedurami związanymi z ochroną środowiska oraz wiele innych. Z uwagi na to zdecydowano o powołaniu
organu dysponującego mandatem całej Rady Ministrów, nie zaś wyłącznie ministra
właściwego do spraw budownictwa.
W związku z pracami Komisji Kodyfikacyjnej obecnie nie jest planowane dokonanie kompleksowej nowelizacji obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: ustawa), jak też procedowanie
projektu nowej ustawy regulującej tę kwestię. Określenie kształtu nowego systemu
lokalnego planowania przestrzennego, który stanie się częścią Kodeksu Budowlanego,
jest bowiem zadaniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
Podczas posiedzenia w dniu 21 listopada 2012 r. Komisja Kodyfikacyjna dokonała
diagnozy przepisów obowiązujących obecnie, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu lokalnego planowania przestrzennego. Niezależnie od tego Komisja
gromadzi wpływające pisma zawierające wnioski, analizy oraz postulaty pod adresem
nowych rozwiązań prawnych. Przyjęty sposób pracy Komisji zakłada prowadzenie szerokich konsultacji z zainteresowanymi środowiskami, między innymi stowarzyszeniami zawodowymi, izbami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
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Biorąc powyższe pod uwagę, w dniu 26 listopada 2012 r. skierowałem oświadczenie Pana Senatora do wiadomości Komisji Kodyfikacyjnej. Jednocześnie pragnę
podziękować za sformułowane spostrzeżenia oraz wyrazić nadzieję, że opracowane
przez Komisję przepisy rangi kodeksowej stworzą podstawy systemu planowania przestrzennego, którego regulacje czerpać będą szeroko z doświadczeń obowiązywania
obecnej ustawy.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz Żbik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Począwszy od września bieżącego roku setki tysięcy rodziców, często
z małymi dziećmi, ponownie stawały przed urzędami gmin, by poświadczyć
swoje prawo do zasiłków rodzinnych. Jak wiadomo, tylko złożenie wniosku do końca listopada daje szansę ubogim rodzinom na otrzymanie jeszcze
w tym roku niewielkiego świadczenia na dzieci w wysokości od 77 zł do
maksymalnie 300 zł. Bywa, że w sytuacji bezrobocia, biedy, a nawet nędzy
– dane GUS i OECD wskazują na jej wzrost – są to jedyne stałe środki pieniężne rodzin posiadających dzieci.
Nie uważam, aby w tych warunkach tasiemcowe kolejki były konieczne.
Dawałem temu wyraz, składając odpowiednie poprawki przy okazji wprowadzanych ostatnio zmian, dotyczących głównie becikowego, do ustawy
o świadczeniach rodzinnych. Proponowane przeze mnie zmiany, zresztą
zgodne z linią preferowaną przez rząd, miały między innymi na celu wprowadzenie obowiązku składania co roku przez dotychczasowych świadczeniobiorców zamiast wniosku – a więc kilkustronicowej dokumentacji dotyczącej ich sytuacji rodzinnej i finansowej – krótkich oświadczeń co do zaistnienia zmian.
Wprowadzenie choćby takiej zmiany w ustawie niwelowałoby wielkość
kolejek, a ponadto obniżyłoby koszty funkcjonowania ustawy ponoszone
przez gminy, którym gwarantuje się zaledwie 2% na obsługę realizacji tego
obowiązku. Wiadomo bowiem, że wypełnienie wniosku i złożenie wymaganych dzisiaj oświadczeń wymaga sporej wiedzy prawnej, a niekiedy i ekonomicznej zainteresowanych. Ponadto składanie zaświadczeń o dochodach
wykazanych w PIT nadal wymaga stuprocentowej pisemnej asysty urzędów
skarbowych, a ostatnio, w związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2011 r., powstał obowiązek składania nowych oświadczeń, odnoszących się do wysokości składek
zapłaconych na ubezpieczenia zdrowotne.
Panie Premierze, zainteresowanie rozwiązaniem tego nabrzmiałego problemu zauważyłem ze strony nie tylko senatorów, ale także przedstawicieli
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Niestety, obecnie daje się zaobserwować brak kontynuacji tych działań, co oznacza zgodę na przyszłoroczne
tasiemcowe kolejki.
Wychodząc niejako naprzeciw wątpliwościom pracowników ministerstwa pracy, proponuję, aby do czasu wprowadzenia wspomnianych istotnych zmian wraz z nowym okresem zasiłkowym wprowadzić ułatwienia dla
gmin dotyczące obsługi ich podopiecznych według następującego schematu.
Po pierwsze, osoby fizyczne, które mają zamiar ubiegać się o świadczenia rodzinne, składają wniosek o wystawienie przez właściwy urząd skarbowy wymaganego przez ustawę o świadczeniach rodzinnych zaświadczenia
o wysokości uzyskanego przez nie i dzieci dochodu wraz ze wskazaniem, do
którego urzędu oświadczenie to ma zostać przesłane.
Po drugie, od maja do września urzędy skarbowe drogą elektroniczną
przesyłają takie zaświadczenia do właściwych urzędów gmin.
Po trzecie, na przesłany drogą elektroniczną wniosek urzędu gminy wraz
z wykazem osób ubiegających się o świadczenia rodzinne właściwy oddział
ZUS przekazuje informacje o wysokości składek zdrowotnych tych osób.
Po czwarte, sami świadczeniobiorcy uzupełniają dokumentację o pozostałe elementy niezbędne do uzyskania zasiłku.
Po piąte, urzędy gmin w oparciu o dostarczone oświadczenia oraz dane
z ZUS i urzędów skarbowych dokonują obliczeń progów dochodowych upoważniających do zasiłków i podejmują odpowiednie decyzje – tu patrz: ustawa. Prowadzi się również kampanię na rzecz korespondencyjnego przesyłania wniosków przez zainteresowanych rodziców.
Opcjonalnie, na wypadek braku czasu na uruchomienie działań w oparciu o PIT na okres przyszły, a więc na okres zasiłkowy 2013–2014, proponuję wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia nakłaniającego gminy,
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urzędy skarbowe, ZUS oraz powiatowe urzędy pracy do zawierania lokalnych porozumień na rzecz współpracy i wymiany niezbędnych informacji we
wskazanym zakresie począwszy już od 2013 r.
Wymiana informacji odbywałaby się online, po złożeniu przez zainteresowane osoby wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego.
Wyrażam przekonanie, że podjęcie przez Pana Premiera tego typu inicjatyw byłoby rzeczywistym działaniem na rzecz obchodów Roku Korczakowskiego.
Jan Rulewski

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 11 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 16 listopada 2012 r., skierowane do Prezesa
Rady Ministrów i przekazane zgodnie z właściwością do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące oświadczenia senatora Jana Rulewskiego złożonego podczas 20. posiedzenia Senatu RP w sprawie prawa do zasiłków rodzinnych, uprzejmie informuję.
Zgodnie z proponowaną przez Pana senatora zmianą w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, zamiast składania obecnie wymaganych
oświadczeń i zaświadczeń, składałyby wyłącznie jedno oświadczenie, wskazujące, że
w ich sytuacji nie wystąpiły żadne zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Intencją opisanej wyżej zmiany jest więc usprawnienie procesu ubiegania
się o świadczenia rodzinne.
Należy wskazać, że zaproponowane rozwiązanie skutkowałoby istotną nierównością, gdyż osoby, które pierwszy raz ubiegają się o świadczenia i tak musiałyby złożyć
dotychczas wymagane dokumenty, a z możliwości złożenia jednego oświadczenia, mogłyby skorzystać jedynie osoby, które już miały ustalone prawo do świadczeń.
Ponadto należy również zauważyć, że od 1 lipca 2011 r., w ustawie o świadczeniach
rodzinnych, przewidziana została możliwość złożenia zamiast zaświadczeń potwierdzających dany stan faktyczny lub prawny odpowiednich oświadczeń. Od 1 stycznia 2012 r. dotyczy to praktycznie wszystkich istotnych okoliczności warunkujących
uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Rozwiązanie takie nie daje jednak oczekiwanych rezultatów, gdyż – jak sygnalizują gminy realizujące świadczenia rodzinne – wnioskodawcy często nie są w stanie
oświadczyć samodzielnie o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczeń,
tj. np. o wysokości swojego dochodu, podają nieświadomie lub świadomie dane niezgodne z prawdą. W konsekwencji powoduje to, że proces przyznawania świadczeń,
zamiast przebiegać sprawniej wydłuża się i dochodzi do nienależnego pobrania świadczeń. Konieczność ustalenia i odzyskania nienależnie pobranych świadczeń oznacza
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dodatkowe koszty i procedury po stronie gminy wypłacającej świadczenia rodzinne,
jak i dodatkowe koszty obciążające osoby, które pobrały nienależne świadczenia (odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego).
Trudno więc liczyć na to, że wnioskodawcy byliby w stanie złożyć zgodne z prawdą
oświadczenie potwierdzające, że spełniają wszystkie ustawowe warunki wymagane do
uzyskania świadczeń, skoro obecnie – co potwierdza Pan senator w swoim oświadczeniu – nie są w stanie samodzielnie podać prawidłowych danych dotyczących dużo
mniejszego zakresu.
W związku z powyższym, propozycja polegająca na zastąpieniu jednym oświadczeniem szeregu innych, nie przyniesie rezultatu w postaci uproszczenia procedur
ubiegania się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W mojej opinii, najbardziej efektywną drogą do uproszczenia procedur przyznawania świadczeń rodzinnych jest wprowadzenie rozwiązań o charakterze informatycznym i cyfryzacyjnym i rozwiązania takie są obecnie opracowywane. Taki kierunek
zmian wskazuje również Pan senator w swoim oświadczeniu.
W ramach realizowanego obecnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
projektu informatycznego „Emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego”, finansowanego przy współudziale środków Unii Europejskiej
stworzone zostaną dwa produkty teleinformatyczne – Centralna Baza Beneficjentów
oraz Platforma Informacyjno-Usługowa, które mają usprawnić sposób realizacji zadań
związanych z ustalaniem prawa m.in. do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zakłada się m.in., że organ właściwy w gminie, po przesłaniu
przez wnioskodawcę wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w formie papierowej albo elektronicznej), wystąpi poprzez system teleinformatyczny z obszaru świadczeń rodzinnych albo obszaru
świadczeń z funduszu alimentacyjnego do stosownej bazy danych o przekazanie informacji niezbędnych do uzyskania prawa do tych świadczeń bez konieczności załączania stosownych dokumentów przez wnioskodawcę (np. gmina po otrzymaniu wniosku
wystąpi poprzez aplikację dziedzinową do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania informacji o osiągniętych dochodach). Przewiduje się, że powyższy mechanizm
zostanie wdrożony w drugiej połowie 2013 r.
Dzięki powyższym rozwiązaniom, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie będą musiały dokumentować większości okoliczności potwierdzających ich prawo do świadczeń rodzinnych, gdyż okoliczności te zostaną w prosty sposób ustalone z urzędu przez gminę w drodze elektronicznej wymiany informacji z odpowiednimi rejestrami publicznymi. Dotyczyć to będzie
w szczególności elektronicznej wymiany informacji z urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Pozwoli to organom właściwym sprawnie przyznawać świadczenia ale również wyeliminuje przypadki pobierania świadczeń nienależnych (jak sygnalizują organy właściwe realizujące świadczenia rodzinne, obecnie prowadzą one bardzo wiele czasochłonnych i kosztownych postępowań dotyczących zwrotu świadczeń nienależnych
wynikających z faktu nieinformowania przez beneficjentów o zaistnieniu zmian w sytuacji dochodowej i rodzinnej, które to zmiany powodują brak prawa do świadczeń).
Integralną częścią projektu będzie przygotowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tzw. cyfryzacyjny projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
Elżbieta Seredyn
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli jest niekwestionowanym priorytetem, nawet jeżeli powstają wątpliwości w związku z przepisami o ochronie przyrody i programem Natura 2000. Taka zasada musi być
stosowana przez wszystkie organy władzy, aby w przyszłości zapobiec
wydawaniu ogromnych środków budżetowych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
Szczególne znaczenie ma to dla mieszkańców ziemi podkarpackiej, którzy wielokrotnie doznali nieszczęścia powodzi w związku z brakiem odpowiedniej infrastruktury przeciwpowodziowej. Sprawa ta wielokrotnie była
podnoszona przez samorządy województwa podkarpackiego. Jeszcze jako
radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowałam na wyjazdowym
posiedzeniu w Sokolnikach w dniu 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie podjęcia
pilnych działań związanych z poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie podkarpackim (nr X/151/11).
Jako senator tej ziemi w pełni popieram starania samorządów i sejmiku, których celem jest stworzenie kompleksowego programu ochrony przed
powodzią w dorzeczu górnej Wisły. W związku z tym zwracam się do Pana
Premiera o przedstawienie władzom województwa podkarpackiego informacji o szczegółowym planie realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa
w zlewni górnej Wisły, z zabezpieczeniem źródeł finansowania do 2014 roku
i w dalszej perspektywie.
Zgadzając się z samorządem województwa podkarpackiego, wnoszę
do ministra środowiska o podjęcie pilnych inicjatyw ułatwiających wycinkę
zakrzewień w międzywałach i możliwości pogłębienia koryt głównych rzek
w naszym regionie.
Mając na uwadze konieczność podjęcia działań inwestycyjnych, wspieram wniosek Sejmiku Województwa Podkarpackiego do ministra finansów
o zagwarantowanie w ustawie budżetowej na 2013 rok środków finansowych na realizację inwestycji przeciwpowodziowych w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem:
1. dokumentacji projektowych – rozbudowy prawego wału rzeki Wisły
na długości około 14 km (etap II) wraz z niezbędnym zakresem wałów cofkowych rzek San, Łęg i Trześniówka na długości około 28,5 km,
2. robót budowlano-montażowych:
a) rozbudowy lewego i prawego wału rzeki San od ujścia do Wisły w kierunku Stalowej Woli
b) rozbudowy wałów rzek Łęgu i Trześniówki.
Jednocześnie wnoszę do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie pilnych prac nad zmianą sposobu finansowania spółek wodnych na umożliwiający stałe utrzymanie sieci drenarskiej i rowów melioracyjnych. Obecny
stan tych urządzeń powoduje podtopienia i trudności z odprowadzaniem
nadmiaru wód.
W pełni popieram wniosek Sejmiku Województwa Podkarpackiego do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zabezpieczenie środków na zabezpieczenie przed powodzią tarnobrzeskiej oczyszczalni ścieków poprzez budowę wału opaskowego, w 2013 roku – 2 tys. zł,
w 2014 roku – 4,5 tys. zł.
Należy również uznać za niezbędne zwiększenie środków w budżecie
województwa na finansowanie programów melioracyjnych w tak zwanych
gminach powodziowych, realizowanych przez spółki wodne.
Szczegółowy wykaz prac zabezpieczających stanowi załącznik do
oświadczenia.
Z poważaniem
Janina Sagatowska
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Odpowied
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 7 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Janiny Sagatowskiej złożone w dniu
9 listopada 2012 r., w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych w województwie podkarpackim, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.
z upoważnienia
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski

Odpowiedź na oświadczenie Pani Senator Janiny Sagatowskiej
znak: BPS/043-20-827/12
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Janiny Sagatowskiej dotyczące
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 2012 r., w sprawie
inwestycji przeciwpowodziowych w województwie podkarpackim, uprzejmie informuję, co następuje.
Problemy dotyczące ryzyka powodziowego i istotności działań podejmowanych
w celu zminimalizowania tego zagrożenia wymagają szerokiego i kompleksowego podejścia. Obecny stan wiedzy, jak i doświadczenia naszego i innych krajów,
wyraźnie wskazują, iż powodziom nie da się całkowicie zapobiec, można jednak
podjąć kroki w celu zminimalizowania ich negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych. W tym celu konieczne jest przede wszystkim właściwe zdiagnozowanie przyczyn powstawania powodzi, a następnie wskazanie działań, które – przy
zachowaniu wymogów ekonomicznych i ekologicznych – najefektywniej ograniczą
negatywne skutki wylewów. Niezwykle istotna jest także odpowiednia współpraca
instytucji odpowiedzialnych za planowanie działań przeciwpowodziowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów ochrony przyrody, które uczestniczą na zasadach określonych prawem w postępowaniach administracyjnych oraz
procesie opracowywania programów i planów, związanych z realizacją inwestycji
przeciwpowodziowych. Należy podkreślić, iż ochrona przed powodzią, ze względu
na swoją złożoność, powinna być realizowana w sposób przemyślany i planowy, w
ujęciu zlewniowym, ponieważ pojedyncze, oderwane od siebie działania zwykle nie
przynoszą oczekiwanych rezultatów.
W odniesieniu do poruszonej w Stanowisku Sejmiku Województwa Podkarpackiego kwestii wniosków o wycinki zadrzewień i zakrzewień w międzywałach należy
zaznaczyć, iż zgodnie z art. 881 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145), dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
może, w drodze decyzji, na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, nakazać
usunięcie drzew lub krzewów, natomiast zgodnie z art. 88n ust. 7 ww. ustawy starosta może, w drodze decyzji, nakazać usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie
odpowietrznej. Decyzje, o których mowa powyżej wymagają uzgodnienia z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (art. 88l ust. 11 i art. 88n ust. 8 ustawy
Prawo wodne). Należy podkreślić, że prowadzenie działań związanych z usuwaniem
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drzew i krzewów na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią jest możliwe, nawet mając na względzie przepisy z zakresu ochrony przyrody.
Ustawodawca nie przewidział zwolnień z zakresu ochrony gatunkowej w związku z koniecznością usuwania drzew w międzywalu. Należy zaznaczyć, że pojedyncze drzewa, zadrzewienia oraz obszary leśne są siedliskiem roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną. W przypadku usuwania drzew, w obrębie których znajdują się
gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenie od Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska lub właściwych terytorialnie regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.). Zezwolenie na odstępstwo od ustawowych zakazów może być wydane, zgodnie
z art. 56 ust. 4 ww. ustawy, przy spełnieniu trzech przesłanek, tj. w przypadku braku
rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących
populacji gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz m.in. w przypadku gdy czynności te leżą w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego (pkt 3) lub wynikają
z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego (pkt 7 i 8).
W granicach obszarów Natura 2000 dozwolona jest realizacja każdego przedsięwzięcia, jeżeli nie oddziałuje ono znacząco negatywnie na przedmioty ochrony tych
obszarów. Ponadto należy podkreślić, że polskie oraz wspólnotowe ustawodawstwo
dopuszcza również zgodę na realizację inwestycji, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na ww. obszary, a za którymi przemawiają wymogi nadrzędnego interesu
publicznego. W odpowiednich przepisach wprost wskazano, że do takich inwestycji
mogą być zaliczane przedsięwzięcia realizowane w celu ochrony zdrowia i życia ludzi
oraz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Realizacja działań w obszarach Natura 2000 wymaga spełniania pewnych minimalnych wymogów formalnych, w przypadku wycinki drzew i krzewów w międzywalu
konieczne jest uzyskanie stosownej decyzji poprzedzonej uzgodnieniem z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jednocześnie należy wskazać, że takie uzgodnienia są wydawane (w 2011 r. regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
uzgodnili 234 projekty decyzji, w przypadku 13 projektów decyzji, na dzień 31 grudnia
2011 r. postępowanie było w toku, a odmówiono uzgodnienia jedynie 1 projektu decyzji z powodów czysto formalnoprawnych (uzgodnienie nastąpiło w 2012 r.). Powyższe
informacje potwierdzają, że wymogi dotyczące ochrony przyrody nie są przeszkodą
w realizacji działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
Prowadzenie działań związanych z usuwaniem drzew i krzewów na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią możliwe jest także w granicach pozostałych obszarów chronionych, w tym rezerwatów przyrody. Należy zauważyć, iż przepisy art. 15,
17, 24, czy też 45 ustawy o ochronie przyrody, określające ograniczenia, jakie obowiązują z mocy ustawy o ochronie przyrody lub mogą być wprowadzone przez właściwe
organy w granicach obszarowych form ochrony przyrody, z wyjątkiem obszarów sieci
Natura 2000, zawierają również generalne odstępstwo od zakazów, obejmujące działania związane z bezpieczeństwem powszechnym.
W przypadku uprawdopodobnienia przez kompetentne organy istnienia zagrożenia powodziowego, a więc zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego, generowanego m.in. przez roślinność porastającą obszar międzywala, działania zaradcze mogą
być w takim przypadku wykonywane pomimo zakazów, jakie obowiązują w danym
obszarze chronionym.
Każde stwierdzenie braku związku z bezpieczeństwem powszechnym lub orzekanie,
że działania wynikają z bezpieczeństwa powszechnego muszą być wykazane dowodowo, na podstawie zależności przyczynowo-skutkowej, np. na podstawie dokumentów
planistycznych lub technicznych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wskazujących na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego w związku z porostem drzew i krzewów na tym odcinku rzeki, będących wynikiem analizy warunków hydrologicznych,
klimatycznych i geomorfologicznych oraz zagospodarowania terenu dla tego obszaru
oraz przy braku rozwiązania alternatywnego. Samego faktu stwierdzenia drzew i krzewów w międzywalu rzeki nie można utożsamiać z zagrożeniem powodziowym, ponieważ jest ono uzależnione od wielu czynników, np. stanu wałów przeciwpowodziowych,
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zagospodarowania terenu przylegającego do międzywala, czy reżimu rzecznego. Dlatego zarówno organ prowadzący główne postępowanie jak również organ uzgadniający powinny współdziałać w celu wyjaśnienia tej kwestii, np. poprzez dostarczenie
właściwych dowodów. W przypadku powoływania się na zagrożenie bezpieczeństwa
powszechnego należy wskazać czy faktycznie takie zagrożenie występuje. Podczas rozpatrywania problemu należy zwrócić uwagę jakie czynniki powodują zwiększenie tego
zagrożenia i czy drzewa oraz krzewy są tego główną przyczyną. Analizując problem
należy wskazać sposoby jego rozwiązania, niekoniecznie wskazując usunięcie drzew
jako jedyne i słuszne rozwiązanie problemu.
Przy realizacji poszczególnych inwestycji wskazane jest również przeprowadzanie
dokładnych inwentaryzacji przyrodniczych, które znacząco mogą ułatwić i przyśpieszyć wydawanie rozstrzygnięć z zakresu ochrony przyrody, w tym uzgodnień z zakresu
usuwania drzew w międzywalu.
Odnosząc się natomiast do kwestii podjęcia inicjatyw, które miałyby ułatwiać
oraz przyspieszać proces wycinki roślinności z obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią oraz pogłębiania rzek, uprzejmie informuję, iż postępowanie administracyjne w przedmiotowym zakresie traktowane jest w sposób priorytetowy zarówno
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jak i regionalnych dyrekcjach ochrony
środowiska. Należy mieć jednak świadomość, że na czas trwania postępowań w tym
zakresie znaczący wpływ ma ich skomplikowany charakter, podyktowany złożoną
istotą zjawiska powodzi oraz istotnym i szerokim wpływem prac przeciwpowodziowych na środowisko, a ponadto duża ilość tego typu spraw oraz ich duży zakres
powierzchniowy. Biorąc pod uwagę wspomniany powyżej złożony charakter postępowań, konieczność realizowania ochrony przed powodzią w sposób kompleksowy,
występowanie skumulowanego oddziaływania na środowisko tego typu prac, a także
obowiązek oceny tego oddziaływania, wynikający zarówno z prawodawstwa krajowego, jak i wspólnotowego, ciążący na organach ochrony przyrody, konieczne jest
sporządzanie kompleksowych planów wycinki, które byłyby poddawane strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko (w tym na obszary Natura 2000). Sporządzenie takich planów pozwoli na ocenę oddziaływań skumulowanych, a także znacząco skróci czas trwania postępowań administracyjnych prowadzonych w przedmiocie
wycinki drzew i krzewów z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. W ramach
Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych
w tym programie działań wykonana zostanie m.in. inwentaryzacja przeznaczonych
do wycinki zadrzewień i zakrzaczeń oraz harmonogram rzeczowo-finansowy koniecznych do realizacji prac. Wykonane zostaną również warstwy GIS pozwalające na graficzne zobrazowanie zakresu przewidywanych prac wycinkowych na mapach. Termin
wykonania Programu został ustalony na lata 2012–2015. Z uwagi na ograniczenia
finansowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego zostały złożone wnioski o finansowanie Programów, nie może zapewnić finansowania równoczesnego dla wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej
(rzgw). W pierwszej kolejności finansowaniem objęte zostaną Programy wycinek dla
obszarów rzgw, gdzie wpływ roślinności na zagrożenie powodziowe jest szczególnie
istotny, tj. RZGW w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.
W odniesieniu do kwestii pogłębienia koryt głównych rzek należy zaznaczyć, że
na wykonywanie prac utrzymaniowych, w tym zapewnienie właściwego stanu dna
i brzegów, nie są wymagane decyzje środowiskowe oraz pozwolenia wodnoprawne.
Ograniczenia wykonywania tych prac w korytach rzek wynikają z limitów finansowych, jakie administratorzy mogą przeznaczyć na bieżące utrzymanie wód. Obowiązujące przepisy w zakresie finansów publicznych uniemożliwiają regionalnym zarządom gospodarki wodnej oraz wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych
sprzedaż materiału wydobytego z koryta rzek i przeznaczenie ewentualnego zysku na
sfinansowanie tych robót. W związku z powyższym zezwala się podmiotom prywatnym
na wydobywanie nadmiaru materiału z koryta rzeki w ramach działalności, o której
mowa w art. 20 ustawy Prawo wodne, jednak podmioty te zobowiązane są do uzyskania decyzji środowiskowych oraz pozwolenia wodnoprawnego.
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Należy zaznaczyć, że rzeka nie może być traktowana wyłącznie jako złoże kopaliny
w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą). Roboty związane z poborem kruszywa mogą również wymagać koncesji,
o której mowa w ww. ustawie. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią wymaga uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do wydania pozwolenia
wodnoprawnego.
Tym samym, można rozważyć podjęcie starań umożliwiających administratorom
rzek, w ramach uprawnień jakie posiadają Instytucje Gospodarki Budżetowej, finansowania części robót utrzymaniowych z zysków za korzystanie z wód, w tym za wydobyty nadmiar materiału skalnego.
z upoważnienia
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Z dużym niepokojem odbieram sygnały o zamiarze likwidacji Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach, wynikającym z ekspertyzy opracowanej dla Zespołu Roboczego do spraw Restrukturyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w powiecie ropczycko-sędziszowskim wykazuje wysoką efektywność, jeśli chodzi o realizację zadań
w dziedzinie utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego wynikających z ustawy o Inspekcji Sanitarnej.
Powiat ropczycko-sędziszowski w swojej strukturze zawiera wszystkie niezbędne agendy koordynujące działania ponadgminne i jednocześnie unifikujące
pięć środowisk gminnych. Od roku 1999 tamtejsza powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna wchodzi w skład zespolonej administracji powiatowej.
Dzięki zaangażowaniu oraz wielu staraniom samorządu powiatowego
jednostka ta funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie organizacyjno-technicznym. W 2011 r. powiat ropczycko-sędziszowski przekazał w użyczenie
na czas nieokreślony do bezpłatnego używania lokale na potrzeby powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, które znajdują się w gruntownie
wyremontowanym budynku po termomodernizacji. Stanowiska pracy są
wyposażone w nowoczesny sprzęt biurowy, na stanie jednostki znajduje się
również nowy samochód służbowy.
PSSE w Ropczycach jest w województwie stacją, która wykazuje największy niedobór etatów. Zatrudnieni pracownicy (15 etatów w nadzorze
i 3,15 etatów w administracji) posiadają wysokie kwalifikacje, a wieloletnie
doświadczenie zawodowe pozwala im w pełni realizować ustawowy zakres
zadań i obowiązków. Fakt ten powinien stanowić ważny atut w dalszym
funkcjonowaniu stacji, a nie być jednym z powodów jej likwidacji.
Lokalizacja stacji w Ropczycach oraz dogodne połączenia komunikacyjne z gminami powiatu pozwalają na szybkie i sprawne reagowanie w sytuacjach wszelkich zagrożeń epidemiologicznych. Usytuowanie stacji umożliwia osobom fizycznym, instytucjom oraz podmiotom gospodarczym szybki
i bezpośredni kontakt bez konieczności uciążliwego podróżowania do odległych miast. Dotyczy to także dostarczania prób pobieranych do analiz,
w szczególności w sytuacjach występowania zagrożeń bakteriologicznych.
W przypadku likwidacji może to w dużym stopniu przyczynić się do zagrożenia zdrowia mieszkańców powiatu i województwa, a tym samym spowodować nieodwracalne skutki społeczne i ekonomiczne.
Likwidacja powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej stwarza duże
niebezpieczeństwo w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, czego wymiernym przykładem są
powodzie z lat 2009 i 2010. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym
służby w powiecie, między innymi sanepid, organizuje starosta, tak więc
w przypadku likwidacji tej placówki nie będzie w powiecie jednostki, która
mogłaby szybko zareagować na zaistniałe zagrożenia epidemiologiczne.
Likwidacja stacji spowoduje, iż powiat ropczycko-sędziszowski, obejmujący 549 km2 i liczący ponad 73 tysiące mieszkańców, pozbawiony zostanie
bliskiego kontaktu ze służbą sanitarną. Ostatnie lata dowiodły, iż sukces
wielu akcji i działań realizowanych przez służby sanitarne wynikał z dokładnej znajomości terenu i uwarunkowań, jak również dobrze przygotowanej kadry i odpowiedniego wyposażenia.
Mając na względzie przywołane argumenty, w pełni wspieram działania władz powiatu ropczycko-sędziszowskiego i wyrażam stanowczy protest
wobec proponowanych rozwiązań zmierzających do likwidacji Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach. Liczę, że głos samorządu
powiatu ropczycko-sędziszowskiego będzie wnikliwie rozpatrzony i uwzględniony w przygotowywanych działaniach.
Z poważaniem
Janina Sagatowska
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Odpowied
Warszawa, 2012.12.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z pismem znak: BPS/043-20-828/12 z dnia 16 listopada 2012 r., do
którego zostało dołączone oświadczenie Senator Pani Janiny Sagatowskiej złożone
podczas 20. posiedzenia Senatu w dniu 9 listopada 2012 r. w sprawie sygnałów o zamiarze likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach, w odpowiedzi na oświadczenie uprzejmie informuję.
Zarówno w Ministerstwie Zdrowia jak i w Głównym Inspektoracie Sanitarnym nie
są prowadzone prace w zakresie likwidacji jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również do tej pory nie wpłynęła do Ministra Zdrowia jak i Głównego Inspektora Sanitarnego propozycja w zakresie likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach.
Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) terytorialny obszar działania i siedzibę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
oraz podległą mu stację sanitarno-epidemiologiczną określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej.
W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, ze zm.) wojewoda jest m.in. zwierzchnikiem
rządowej administracji zespolonej w województwie i jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie m.in. zapewnia warunki skutecznego jej działania
(art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 51 pkt 3 ustawy).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia,
Jana Marii Jackowskiego oraz Henryka Górskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku ze skierowanym do mnie wystąpieniem pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie zwracamy się do prezesa Rady
Ministrów z prośbą o informację, dlaczego od 2008 r. tej grupy zawodowej
nie objęły żadne podwyżki wynagrodzeń?
W czym pracownicy szkół rolniczych różnią się od pracowników szkół
artystycznych, którzy taką podwyżkę otrzymali w 2011 r.?
Krzysztof Słoń
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski

Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2012.12.10
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2012 r., znak: DSPA-4813-812-(1)/12,
dotyczące oświadczenia senatorów Krzysztofa Słonia, Jana Marii Jackowskiego i Henryka Górskiego w sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
uprzejmie informuję, że w tej sprawie pismem z dnia 6 listopada br., zwróciłem się do
Ministra Finansów z prośbą o określenie mechanizmu podwyższenia wynagrodzeń dla
pracowników niebędących nauczycielami wykorzystanego w szkołach artystycznych.
Otrzymałem następującą odpowiedz, którą poniżej przytaczam.
„Zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym dla pracowników administracji i obsługi szkół rolniczych, określa ustawa
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.).
Stosownie do przepisów tej ustawy, w ustawie budżetowej określany jest średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na dany rok.
Wskaźnik ten jest corocznie przedmiotem uzgodnień na forum Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a jego wysokość jest każdorazowo rozpatrywana
z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu państwa oraz konieczności ograniczania deficytu.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej został zaplanowany na poziomie 100% – co oznacza, że wynagrodzenia nie będą waloryzowane.
Na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2013, Minister Finansów w piśmie z dnia 27 lipca 2012 r. znak: BP6/414/167/AJG/2012/350 poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że dysponenci części budżetowych w ra-
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mach realizowanej polityki kadrowo-płacowej w podległych jednostkach, posiadają
uprawnienia do dokonywania w trakcie prac planistycznych nad ustawą budżetową,
zmian w zakresie przeniesień etatów i wynagrodzeń pomiędzy działami klasyfikacji
budżetowej, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań, w tym również wypłatę należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Pragnę zauważyć, że w ustawie budżetowej na rok 2013, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach rolniczych zaplanowane zostały w kwocie zgłoszonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, tj. 20.885 tys. zł. W stosunku do 2012 r. ww. wynagrodzenia zwiększone zostały
o 398 tys. zł, co dało wzrost średniomiesięcznego wynagrodzenia osobowego o 3,1%
(z 2.092 zł do 2.156 zł).
Należy również zauważyć, iż mimo zamrożenia funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, kierownicy jednostek budżetowych mają możliwość, przy
odpowiedniej polityce płacowej, np. w przypadku wolnego funduszu pozostałego po
osobach, które odeszły z pracy lub przeszły na emeryturę, zwiększać płace indywidualne dla najbardziej efektywnych pracowników. Umożliwia to elastycznie kształtować
wielkości wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach”.
Jednocześnie wyjaśniam, że wzrost średniomiesięcznego wynagrodzenia osobowego o 3,1%, o którym jest mowa w piśmie Ministra Finansów wynika z przesunięć
w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach przyznanego im limitu na rok 2013 r.
W przytoczonym piśmie Minister Finansów nie wskazał mechanizmu podwyższania wynagrodzeń jaki został zastosowany w szkołach artystycznych, który analogicznie można byłoby wykorzystać do podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w szkołach rolniczych.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia,
Jana Marii Jackowskiego oraz Henryka Górskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku z odmową podjęcia działań przez Komisję Europejską
w sprawie blisko trzech tysięcy świętokrzyskich rolników poszkodowanych
w tak zwanej aferze ogórkowej zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów
z prośbą o informację, na jaką pomoc rządu RP mogą w tej sytuacji liczyć
poszkodowani.
Czy i kiedy ministerstwo rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego podejmą
działania, aby zrekompensować rolnikom poniesione w 2011 r. w wyniku
epidemii E. coli straty?
Jakie działania podjęto, by w przyszłości wyeliminować podobne, bulwersujące opinię publiczną przypadki braku informacji oraz należytego
wsparcia i pomocy administracyjnej dla poszkodowanych w wyniku różnego
rodzaju klęsk?
Krzysztof Słoń
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski

Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2012.12.06
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-20-830/12 z dnia 16 listopada 2012 r., przy
którym załączono tekst oświadczenia w sprawie realizacji odszkodowań z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC w 2011 roku złożonego przez senatora
Krzysztofa Słonia wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP
w dniu 9 listopada 2012 r., uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.
Po upowszechnieniu pod koniec maja 2011 roku informacji, że niektóre warzywa są źródłem bakterii EHEC powodującej groźne zatrucia pokarmowe, konsumenci w wielu krajach Unii Europejskiej, również w Polsce w obawie o swoje zdrowie,
wstrzymywali się z zakupem świeżych warzyw, co spowodowało znaczny spadek popytu i głęboki kryzys na rynku tych produktów. Na wniosek państw członkowskich
najbardziej dotkniętych kryzysem na rynku warzyw, m.in. Polski, Komisja Europejska
w trybie pilnym wydała rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia
17 czerwca 2011 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw (Dz. U. UE L 160 z 18.6.2011, str. 71).
Wsparcie było udzielane w odniesieniu do pomidorów, sałaty, ogórków, papryki
słodkiej oraz cukinii, które nie mogły z powodu kryzysu być wprowadzane na rynek w okresie od 26 maja do 30 czerwca 2011 roku. Warunkiem uzyskania pomocy było przeprowadzenie określonych w przepisach unijnych działań, tj. wycofania
warzyw z rynku, tzw. zielonych zbiorów lub niezbierania warzyw. Takie działania są
przewidziane w prawodawstwie unijnym, jako środki zarządzania kryzysowego, ale są
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dostępne wyłącznie dla organizacji producentów. Ponieważ ubiegłoroczny kryzys był
wyjątkowy, przepisy ustanawiające nadzwyczajne środki wsparcia uelastyczniły stosowany przez organizacje producentów system zarządzania kryzysowego oraz umożliwiły im uzyskanie dodatkowego wsparcia. Z uwagi na to, że w Polsce mamy niewiele
organizacji producentów (do końca maja 2011 r. było ich 47), a tylko nieliczne z nich
realizują programy operacyjne, w ramach których mogłyby korzystać ze środków zarządzania kryzysowego Polska bardzo aktywnie włączyła się w ustanowienie ostatecznego kształtu przepisów rozporządzenia nr 585/2011, tak żeby rekompensatami
byli objęci również indywidualni producenci warzyw. Budżet pomocy dla wszystkich
państw członkowskich określono na poziomie 227 mln EUR. W przepisach rozporządzenia nr 585/2011 określono kwoty wsparcia Unii na wycofanie z rynku, natomiast
w przypadku operacji niezbierania warzyw oraz zielonych zbiorów państwa członkowskie miały określić kwoty wsparcia w przeliczeniu na hektar na poziomie odpowiadającym maksymalnie 90% kwot określonych w odniesieniu do wycofań z rynku.
W celu wdrożenia w Polsce rozwiązań określonych ww. przepisami UE i umożliwienia skorzystania ze wsparcia unijnego, przyjęto przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków
wspierania rynków owoców i warzyw (Dz. U. z 2011 r. Nr 130, poz. 750 z późn. zm.),
które weszło w życie w dniu publikacji, tj. 22 czerwca 2011 r. W przepisach krajowych, o których mowa, wskazano Agencję Rynku Rolnego, jako jednostkę wykonującą
zadania i obowiązki państwa członkowskiego związane z udzielaniem wsparcia. W załączniku do ww. rozporządzenia określono maksymalne kwoty wsparcia na hektar,
w przypadku przeprowadzenia działań zielonych zbiorów i niezbierania. Określono
także, na czym polega przeprowadzenie zielonych zbiorów lub niezbierania warzyw.
Rekompensaty przysługiwały w przypadku fizycznego dokonania powyższych działań,
potwierdzonych kontrolą na miejscu i dotyczyły zarówno produktów z upraw pod osłonami, jak i upraw gruntowych. W przypadku działań dokonanych przed wejściem w
życie przepisów, tj. w okresie od 26 maja do 22 czerwca, wystarczyło złożyć oświadczenie o przeprowadzonych działaniach potwierdzone przez dwóch świadków.
Wszystkie terminy, jakie obowiązywały przy ubieganiu się o wsparcie, określone
zostały w przepisach unijnych i były jednakowe dla wszystkich państw członkowskich:
∙ od 26 maja do 30 czerwca 2011 r. zainteresowani producenci mogli przeprowadzać przewidziane w przepisach UE działania, które upoważniały ich do ubiegania się o rekompensaty,
∙ do 11 lipca 2011 r. można było składać do ARR wnioski o pomoc,
∙ do 18 lipca 2011 r. Komisja Europejska zbierała zgłoszenia o wnioskowaną pomoc od wszystkich państw członkowskich,
∙ do 15 października 2011 r. wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek wypłacić i wypłaciły pomoc beneficjentom, którzy spełnili warunki do jej otrzymania.
Okres, jaki upłynął od wejścia w życie przepisów UE i krajowych, tj. od 22 czerwca, mimo że był krótki, był wystarczający dla rolników, którzy ponieśli realne straty
i byli zainteresowani pomocą. Dowodem na to jest, że w przewidzianym przepisami
unijnymi terminie, tj. do 11 lipca 2011 r. wpłynęło 4.951 wniosków o wsparcie od
producentów warzyw z całego kraju, którzy przeprowadzili operacje zielonych zbiorów
lub niezbierania. Żadna z funkcjonujących w Polsce organizacji producentów, ani
producenci indywidualni nie skorzystali z mechanizmu wycofania z rynku, który był
trudny do zastosowania w praktyce.
Agencja Rynku Rolnego po wejściu w życie krajowych przepisów opublikowała na
swojej stronie internetowej warunki uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”,
w tym wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami oraz na bieżąco informowała potencjalnych beneficjentów, poprzez wszystkie dostępne kanały informacyjne tj. prasę, radio, internet i telewizję, zarówno centralne jak i lokalne o możliwościach
wsparcia i warunkach koniecznych do spełnienia. Informacje na ten temat były także
przekazane do instytucji pracujących na rzecz rolników i producentów, tj. urzędów
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gmin, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izb Rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego.
Należy podkreślić, że okres, w którym mogła być przeprowadzona akcja informacyjna był bardzo krótki – od 18 czerwca 2011 r., tj. od daty publikacji rozporządzenia
Komisji do 30 czerwca, kiedy upływał termin przeprowadzania działań podlegających
rekompensatom i został wykorzystany w najlepszy możliwy sposób. W okresie od
1 maja do 11 lipca 2011 r., tj. w okresie, w którym w mediach europejskich pojawiła
się informacja o skażeniu warzyw bakterią E. coli, do końca okresu składania przez
producentów wniosków o rekompensaty, w polskich mediach publicznych ukazał się
szereg informacji, w tym: 7 komunikatów do PAP, 92 artykuły prasowe, 148 informacji w Internecie, 73 emisje telewizyjne, 147 audycji radiowych.
Z powodu wielu skarg napływających ze strony producentów warzyw, którzy
czuli się poszkodowani, ponieważ nie otrzymali rekompensaty, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło w dniach 3–11 października 2011 r. kontrolę w centrali Agencji Rynku Rolnego i w Oddziale Terenowym ARR Kielce w zakresie działań
informacyjnych. Kontrola dotyczyła sposobu informowania, czyli wyjaśnienia czy
Agencja Rynku Rolnego, która została wyznaczona jako instytucja zobowiązana do
zebrania wniosków od producentów i ich skontrolowania, przekazała im właściwe
informacje. Szczególnie zakres kontroli w Oddziale Terenowym w Kielcach obejmował formy i zakres informacji, zapewnienie bezpośredniego dotarcia z informacjami
do rolników i częstotliwość informowania. Z kontroli wynika, że Agencja w dostatecznym stopniu i właściwie poinformowała o warunkach ubiegania się o rekompensaty.
Informacje zostały rozesłane do ponad 300 różnych instytucji. W wyniku kontroli nie
stwierdzono przypadków nieprawidłowego, tj. niezgodnego z obowiązującymi przepisami informowania przez ARR o możliwościach skorzystania z tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania sektora owoców i warzyw.
Po upływie przewidzianych przepisami UE terminów, do ARR napłynęło ponad
3 tys. wniosków, głównie o przywrócenie terminu złożenia wniosku wraz z wnioskiem
o wsparcie, najwięcej do Oddziału Terenowego Kielce (ponad 2,5 tysiąca). Z uwagi na
fakt, że przepisy UE nie przewidują możliwości przywrócenia terminów, żaden z tych
wniosków nie mógł być pozytywnie rozpatrzony i wsparcie nie mogło być wypłacone.
Obecnie nie ma możliwości uzyskania wsparcia z tytułu strat poniesionych w wyniku
kryzysu EHEC, ponieważ mechanizm nadzwyczajnego wsparcia był przyjęty przez Komisję Europejską na ograniczony okres i już nie jest stosowany.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego,
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego,
Roberta Mamątowa oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Niekiedy otrzymujemy korespondencję urzędową od jednostek samorządu terytorialnego, na której to korespondencji uwidaczniane są godła poszczególnych jednostek samorządu. Prosimy o wyjaśnienie, czy obowiązujące przepisy uprawniają władze samorządowe do posługiwania się godłem
w oficjalnej korespondencji urzędowej, a zatem w sprawach, które dotyczą
realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych przez
państwo.
Zwracamy się z tym pytaniem między innymi z tego powodu, że niektóre
godła samorządowe przypominają swoim wizerunkiem godła innych państw
i mogą sprawiać wrażenie, że jest to korespondencja pochodząca z innego państwa, a nie państwa polskiego. Oczywiście nie negujemy zasadności
stosowania godła samorządowego przy okazji różnego rodzaju uroczystości
samorządowych, ale mamy wątpliwości co do tego, czy godło inne niż państwowe powinno być używane w korespondencji urzędowej.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Robert Mamątow
Wojciech Skurkiewicz

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 4 stycznia 2013 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 21 listopada 2012 r. (sygn.
DSPA-4813-814-(1)/l2), oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Grzegorza
Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP
w dniu 9 listopada 2012 r. w sprawie symboli na korespondencji urzędowej (sygn.
BPS/043-20-831/12), uprzejmie informuję, co następuje.
Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego,
własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.
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Praktyka stosowania herbów jednostek samorządu terytorialnego w korespondencji wynika zapewne z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego były zobowiązane do umieszczania własnych herbów w nagłówkach pism przez przepisy instrukcji
kancelaryjnej (dziś już nieobowiązującej) – odpowiednio przez §29 ust. 3 oraz §44
ust. 2 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U.
Nr 112, poz. 1319, z późn. zm.), §29 ust. 3 oraz §45 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej
dla organów powiatów, ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U.
Nr 160, poz. 1074, z późn. zm.) oraz §29 ust. 3 oraz §45 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa, ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów
samorządu województwa (Dz. U. Nr 160, poz. 1073, z późn. zm.), zgodnie z którymi na
blankietach korespondencyjnych stosowanych przez kierownika urzędu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), radę gminy i przewodniczącego rady gminy, starostę
i radę powiatu oraz marszałka i przewodniczącego sejmiku województwa zamieszczać
należało nad tekstem w lewym górnym rogu odpowiednio herb gminy, powiatu lub
województwa.
Jakkolwiek wymienione wyżej rozporządzenia utraciły moc z dniem 1 stycznia
2011 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230), a obecnie obowiązująca instrukcja kancelaryjna nie reguluje kwestii wyglądu blankietów korespondencyjnych i obecności na nich
herbu jednostek samorządu terytorialnego, to wydaje się, że przepisy prawa nie stoją
na przeszkodzie by w korespondencji używać symboli samorządowych, tym bardziej
że istniejąca praktyka ich używania wynika wprost z obowiązujących jeszcze niedawno przepisów prawa.
Za taką interpretacją świadczy także treść art. 16c ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.), regulującego kwestie
pieczęci urzędowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym urzędową
pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca
w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci, która pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk
pieczęci z herbem nie może być jedynie umieszczany na dokumentach urzędowych
w sprawach z zakresu administracji rządowej.
Niezależnie od powyższych argumentów o charakterze prawnym, należy także podkreślić, że używanie herbów samorządowych w korespondencji jest uzasadnione także i ze względów historycznych. Należy bowiem zauważyć, że herb miejski – czy pierwotnie tylko godło umieszczone na pieczęci – od czasów średniowiecza miało symbolizować wspólnotę mieszkańców miasta, określoną łacińskim słowem communitas, ale
zarazem także jej samorząd kształtujący się w wyniku uzyskiwania od zwierzchnich
władz feudalnych przywilejów lokacyjnych. Podobną genezę i funkcję herbów miejskich oraz herbów terytorialnych (wojewódzkich) obserwujemy na ziemiach polskich,
z tym, że proces urbanizacji i przekraczania tzw. progu lokacyjnego był w stosunku do
analogicznych procesów w Europie Zachodniej znacznie opóźniony. Wzory ustrojowe
dla miast kształtujących się na ziemiach polskich przenoszone były z takich ośrodków
niemieckich jak Lubeka (w miastach nadbałtyckich) i Magdeburg. W konsekwencji
kształtowania się organów samorządu miast lokowanych na prawie niemieckim, początkowo urzędu wójta i ławy miejskiej, z czasem rady miejskiej z burmistrzem na
czele, zaistniała potrzeba wystawiania określonych dokumentów. Powstawały więc
kancelarie organów samorządowych miasta, a dla uwierzytelniania dokumentów należało wykonać stosowne pieczęcie. Dlatego też wzorem używających uprzednio już
pieczęci feudałów i instytucji (przede wszystkim kościelnych), obok napisu umiesz-
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czanego w otoku przyjmowano wyobrażenie napieczętne – w formie godła mającego
symbolizować wspólnotę miejską. Tradycyjnie w polskiej literaturze sfragistyczno-heraldycznej przyjmowano, że herb miasta powstawał równocześnie z jego lokacją,
lub nieco później, co poświadcza godło umieszczane na najdawniejszych pieczęciach.
Pogląd ten w XX wieku ugruntował Marian Gumowski traktując wyobrażenie napieczętne i herb jako zjawisko tożsame.
Powyższe świadczyć może, że istnienie znaków samorządowych i ich używanie do
celów urzędowych i kancelaryjnych jest trwale zakorzenione zarówno w polskiej tradycji historycznej, jak i w obecnym systemie prawa.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Andrzeja Pająka,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia
oraz Henryka Górskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP
uchwaliła krytyczny dezyderat pod adresem ówczesnego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. W dezyderacie komisja stwierdziła,
że na skutek zaniedbania ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który spóźnił się
o kilka tygodni ze złożeniem wniosku do Komisji Europejskiej, polscy rolnicy
uprawiający tytoń utracili możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii
Europejskiej. Chodziło dokładnie o kwotę 49 milionów euro rocznie, która
mogłaby być wypłacana przez cztery kolejne lata. To ewidentne zaniedbanie
potwierdziła w oficjalnej korespondencji także Komisja Europejska, wyjaśniając iż Polska złożyła wniosek z opóźnieniem, przez co nie został on pozytywnie rozpatrzony.
Pragniemy zatem zapytać: czy Pan Premier wyciągnie konsekwencje
prawne wobec byłego już ministra rolnictwa przewidziane w przepisach
ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa? Pozwalamy sobie w tym
miejscu przypomnieć Panu Premierowi, że błąd byłego ministra rolnictwa stawia w tragicznej sytuacji około piętnastu tysięcy rolników uprawiających tytoń. Bez wsparcia unijnego nie będą oni w stanie sprostać wymogom konkurencji. Należy wspomnieć – wynika to z informacji Komisji Europejskiej – że
główni oprócz Polski europejscy producenci tytoniu, to jest Włochy, Hiszpania
i Węgry, uzyskali wsparcie dla swoich plantatorów; na przykład Węgry uzyskały na ten cel kwotę wynoszącą 22 miliony euro, chociaż produkują pięć
razy mniej tytoniu niż Polska (Węgry produkują około 9 tysięcy t, a Polska
około 45 tysięcy t rocznie).
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski

Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 20 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma znak: BPS/043-20-832/12, przy którym przekazano tekst
oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie
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z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r.,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie przekazuje następujące informacje.
W odniesieniu do genezy i powodów zbyt późnego przedstawienia Komisji Europejskiej założeń do programu wsparcia specjalnego w 2009 r. w sektorze tytoniu należy
przypomnieć następujące fakty.
W wyniku zakończonego w listopadzie 2008 r. przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej
(ang. Health Check), nowe państwa członkowskie, począwszy od roku 2010, uzyskały możliwość skorzystania ze wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009, m.in. w celu wspierania wrażliwych sektorów
produkcji rolnej. Finansowanie wsparcia specjalnego odbywa się poprzez stosowne
obniżenie całkowitej krajowej koperty finansowej, a więc w przypadku Polski, koperty przeznaczonej na jednolitą płatność obszarową (SAPS), co oznacza przesunięcie
środków finansowych z jednolitej płatności obszarowej na rzecz wybranych działań
w ramach art. 68.
Skorzystanie z tej możliwości wymagało określenia szczególnie priorytetowych
działań. Jednocześnie, projektując programy wykorzystania środków na wsparcie
specjalne należało zwrócić uwagę na sektory szczególnie wrażliwe pod względem
ekonomicznym i środowiskowym, ponieważ takie wymagania dyktowały przywołane
przepisy wspólnotowe. Mając na uwadze powyższe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podjął decyzję o wspieraniu małych gospodarstw, w których utrzymywane są krowy
i owce, położonych na terenach wrażliwych pod względem ekonomicznym i środowiskowym (wybrane województwa) oraz rolników uprawiających rośliny strączkowe oraz
motylkowate drobnonasienne na terenie całej Polski.
W trakcie dyskusji nad działaniami priorytetowymi, wymagającymi wsparcia, rozważano także możliwość objęcia wsparciem specjalnym sektor tytoniu, jednakże ze
względu na ograniczoną pulę środków finansowych oraz konieczność ścisłego dopasowania programów do celów wsparcia specjalnego wynikających z przepisów wspólnotowych, w pierwszej notyfikacji, która zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 50
ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 została przekazana do Komisji Europejskiej w dniu 28 lipca 2009 r., sektor ten nie został uwzględniony.
Podejście to uległo jednak zmianie po powzięciu przez Polskę informacji o przygotowaniu programu wsparcia specjalnego dla producentów tytoniu przez inne państwa
członkowskie, takie jak Węgry, Hiszpania, i Włochy. W celu zniwelowania ewentualnych niekorzystnych efektów dla krajowych producentów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował stosowną korektę Programu działań realizowanych w Polsce
w ramach wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 rozporządzenia Rady (WE)
nr 73/2009, która została przekazana do Komisji w dniu 26 sierpnia 2009 r. Korekta
dotyczyła wprowadzenia czwartego mechanizmu pomocowego, tj. wsparcia do upraw
pracochłonnych dla plantatorów tytoniu, którzy utrzymają pracochłonne kierunki
produkcji na powierzchni nie większej niż powierzchnia odpowiadająca dotychczasowej powierzchni uprawy tytoniu.
Komisja Europejska odrzuciła jednak możliwość wdrożenia przedmiotowego działania zwracając uwagę na fakt, iż po 1 sierpnia 2009 r. polska administracja nie może
powziąć decyzji dotyczącej uzupełnienia programu wsparcia na 2010 r.
W roku 2010 Minister RiRW, mając na uwadze trudną sytuację, w jakiej znaleźli się
polscy plantatorzy tytoniu, przygotował założenia nowego programu wsparcia w sektorze tytoniu i wysyłał ponownie notyfikację w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Nowy
program wsparcia specjalnego w tym sektorze, w odróżnieniu od mechanizmu przedstawionego Komisji Europejskiej w 2009 r., dotyczył poprawy jakości surowca tytoniowego. Mechanizm ten miał na celu wsparcie produkcji tytoniu najwyższej jakości.
Komisja jednak nie przyjęła notyfikacji (i tym samym niemożliwe było wdrożenie programu od 2011 r.) powołując się na art. 68 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE)
nr 73/2009, który wskazuje, że zmiany w systemie wsparcia specjalnego wydanym
państwie członkowskim, w postaci zakończenia realizacji programu lub zmiany
wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, mogą być dokonane tylko
raz, tj. na podstawie decyzji notyfikowanej do dnia 1 sierpnia 2011 r., ze skutkiem
od 2012 r.
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W lutym 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował ponownie do Komisji Europejskiej notyfikację dotyczącą planowanych do wdrożenia od 2012 r. zmian
w zakresie systemu wsparcia specjalnego w Polsce. Zakładała ona m.in. wdrożenie
programu wsparcia w sektorze tytoniu, również z tytułu poprawy jakości produktów
rolnych. Notyfikacja ta została przyjęta czego efektem jest funkcjonująca od 2012 r.
nowa forma wsparcia w tym sektorze, tzw. płatność do tytoniu.
Płatność do tytoniu realizowana będzie do 2013 r. Na jej realizację przeznaczane
jest 29,035 mln euro rocznie. Wsparcie ma na celu stworzenie zachęty do poprawy
jakości surowca tytoniowego produkowanego w Polsce, w związku z czym wypłacane
jest do ilości tytoniu spełniającego określone wymagania jakościowe. Ponadto wsparcie to skierowane jest do rolników uprawiających tytoń w określonych rejonach kraju, co ma również przyczyniać się do poprawy jakości surowca. Rejonizacja uprawy
uwzględnia bowiem zarówno kryteria przyrodnicze (głównie klimat i gleby, co sprzyja
najlepszym plonom tej rośliny), jak i pozaśrodowiskowe, tj. wyodrębnione zostały tradycyjne rejony uprawy tej rośliny, zgodnie z założeniem, że tytoń jest rośliną, której
uprawa, zbiór i przygotowanie do sprzedaży wymaga zastosowania specjalistycznych
maszyn i urządzeń (co generuje duże koszty produkcji), a także stosownych umiejętności, które rolnik nabywa w trakcie wieloletniej praktyki. Mając na uwadze powyższe
kryteria, określone zostały następujące rejony uprawy tytoniu: rejon lubelsko-podkarpacki, rejon świętokrzysko-małopolski, rejon kujawsko-pomorski, rejon mazurski
i rejon dolnośląski. Z wstępnych danych posiadanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której powierzono realizację tej płatności (przyjmowanie
wniosków, wydawanie decyzji oraz wypłata środków) wynika, że w kampanii 2012 r.
o płatność tę ubiega się ok. 9600 rolników.
W odniesieniu do kwestii zbyt późnego przedstawienia Komisji Europejskiej założeń do programu wsparcia specjalnego w 2009 r. należy również zauważyć, że nieuruchomienie programu wsparcia dla plantatorów tytoniu, zarówno w roku 2010
(tj. w pierwszym roku, w którym pojawiła się możliwość uruchomienia wsparcia specjalnego w Polsce) jak i w roku 2011, nie było powodem utraty przez Polskę jakichkolwiek środków finansowych. Planowane do wydatkowania na ten cel środki, uzyskiwane poprzez odpowiednią redukcję krajowej koperty finansowej przeznaczonej na
realizację jednolitej płatności obszarowej, pozostały w tej kopercie i zostały następnie
wypłacone wszystkim rolnikom wnioskującym o tę płatność.
Na koniec warto również zauważyć, że od początku wstąpienia do Unii Europejskiej plantatorzy tytoniu w Polsce nie pozostawali bez wsparcia finansowego, które
realizowane było dla nich zarówno ze środków unijnych (w postaci jednolitej płatności
obszarowej) jak i w formie krajowych płatności uzupełniających (w latach 2004–2006
wsparcie w tym sektorze stosowane było w formie związanej z produkcją, w latach
2007–2009 zarówno w formie związanej, jak i niezwiązanej z produkcją, począwszy
zaś od 2010 r. jedynie w formie niezwiązanej z produkcją – zgodnie z postanowieniami
uzgodnionej w latach 2003–2004 reformy Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do
rynku tytoniu). Od 2012 r., oprócz wyżej wymienionych płatności, plantatorzy tytoniu
mają możliwość ubiegania się dodatkowo o płatność „jakościową” do tytoniu, na realizację której wydatkowanych jest 29,035 mln euro rocznie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Roberta Mamątowa,
Jarosława Obremskiego, Andrzeja Pająka,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia
oraz Henryka Górskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka,
do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Opiniotwórcza „Gazeta Wyborcza” informuje, że zawarta została ugoda
między PGNiG a rosyjskim koncernem Gazprom, dzięki której ceny gazu dostarczanego z Rosji do Polski zostaną obniżone o 15%. Z informacji „Gazety
Wyborczej” wynika też, że mimo wspomnianej obniżki ceny gazu rosyjskiego
w Polsce będą wyższe o około 15% od cen gazu dostarczanego przez Rosję
do zachodniej Europy.
Dlaczego rząd polski przystał na dyskryminujące Polskę zawyżone ceny
gazu z Rosji?
Dlaczego PGNiG zawarło ugodę z Gazpromem, skoro we wrześniu bieżącego roku Komisja Europejska wszczęła przeciwko Gazpromowi postępowanie antymonopolowe, które dawało szansę na zrównanie cen dostaw gazu
do Polski z cenami obowiązującymi w Europie Zachodniej?
Czy ugoda zawarta przez PGNiG nie udaremniła szansy na znacznie
lepsze zakończenie sporu z Gazpromem?
Prosimy, by Panowie Ministrowie Gospodarki oraz Skarbu Państwa wyjaśnili okoliczności tej dziwnej ugody.
Do prezesa NIK Jacka Jezierskiego zwracamy się z prośbą o skontrolowanie przez NIK tej ugody pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow
Jarosława Obremski
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski

Odpowied
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 5 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 16 listopada 2012 r. (znak BPS/043-20-833-MG/12), przy którym przesłano oświadczenie Pana Senatora Grzegorza
Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami w sprawie porozumienia pomiędzy
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PGNiG SA i Gazprom OAO dotyczącego cen gazu ziemnego importowanego do Polski
z Federacji Rosyjskiej uprzejmie informuję, że Minister Gospodarki nie uczestniczył
w pracach zmierzających do podpisania ww. porozumienia oraz nie posiada informacji
dotyczących szczegółowych zapisów tego porozumienia.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mieczysław Kasprzak
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu

Odpowied
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 19 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha
Skurkiewicza, Roberta Mamątowa, Jarosława Obremskiego, Andrzeja Pająka, Jana
Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia oraz Henryka Górskiego, złożone w dniu 9 listopada 2012 r. na 20. posiedzeniu Senatu, uprzejmie informuję, co następuje.
I. Przebieg i wynik arbitrażu i negocjacji w sprawie zmiany ceny w kontrakcie jamalskim
Nie można nie zgodzić się z faktem, iż cena, jaką PGNiG płacił Gazpromowi od
2006 r. była zbyt wysoka i odbiegała od przyjętych w UE standardów. Było to zresztą powodem wszczęcia w końcu marca 2011 r. negocjacji w sprawie jej obniżenia,
a w lutym 2012 r. skierowania do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie pozwu
przeciw Gazpromowi. Celem obu działań było ustalenie takich zasad i ceny dostaw,
aby zarówno były zbliżone do rynku niemieckiego, jak i odzwierciedlały zmiany cen na
rynku gazowym. Ponadto, celem spółki było osiągnięcie rentowności na działalności
operacyjnej, a także stworzenie miejsca na obniżkę ceny dla odbiorców końcowych,
a tym samym – zapewnienie sobie konkurencyjności na krajowym rynku gazu. Spółka
była zdeterminowana osiągnąć te cele, zarówno na drodze negocjacji, jak i arbitrażu,
co zostało bardzo wyraźnie przekazane stronie rosyjskiej.
Należy mieć przy tym na uwadze, że siłę argumentów wzmacniały także zauważalne
coraz wyraźniej od 2008 r. zmiany na rynku gazu w Europie. Szczególnie istotne jest
powstanie i wzmocnienie rynku i giełd gazowych na kontynencie europejskim (brytyjski hub gazowy NBP istnieje od lat 90., ale ograniczone moce przesyłowe między Wielką Brytanią a kontynentem utrudniają import dużych ilości gazu z tego kierunku).
Pomimo tego, iż w obecnych warunkach trudno byłoby na nich fizycznie pozyskać gaz
w ilości zbliżonej do wolumenu kontraktu jamalskiego (tj. rzędu 10 mld m3 rocznie),
obroty są na tyle duże, że pozwalają na stworzenie wiarygodnych sygnałów cenowych.
Umożliwia to oparcie na nich kontraktów na długoterminowe dostawy gazu, co było
podstawowym argumentem PGNiG w prowadzonym sporze.
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Pozycję PGNiG wydatnie wzmocniły nowe możliwości importu gazu z kierunku
zachodniego i południowego – przede wszystkim uruchomiony we wrześniu 2011 r.
nowy łącznik w Cieszynie (przepustowość 0,5 mld m3 rocznie), działający od listopada
2011 r. wirtualny rewers gazociągu jamalskiego (maksymalnie do 2,3 mld m3 rocznie na zasadach przerywanych) oraz łącznik w Lasowie (gdzie przepustowość wzrosła
z 1,0 do 1,5 mld m3 rocznie), którego rozbudowa zakończyła się w styczniu 2012 r.
Dzięki temu PGNiG mógł ograniczyć dostawy z kontraktu jamalskiego do minimalnej
ilości kontraktowej (tj. 8,7 mld m3 wg Polskiej Normy) i pozyskać gaz w kontraktach
powiązanych z indeksami giełdowymi. Sygnał ten został wyraźnie zauważony przez
Gazprom – wolumen dostaw do Polski spadł bowiem o około 1 mld m3.
Zakładane cele zostały osiągnięte w toku negocjacji (co nie znaczy, że PGNiG nie
kontynuowałby procesu przed Trybunałem, gdyby propozycje Gazpromu nie były satysfakcjonujące), dlatego też Zarząd Spółki, za zgodą Ministra Skarbu Państwa (zgodnie ze statutem zatwierdza wszystkie kontrakty importowe przez nią zawierane oraz
zmiany w nich), podpisał aneks do kontraktu jamalskiego w dniu 5 listopada 2012 r.
Uzyskana obniżka, zgodnie z deklaracją Zarządu PGNiG, wynosi ponad 10%, jednak ujawnienie jej rzeczywistej skali oraz wysokości ceny jest jednak niemożliwe ze względu na objęcie jej tajemnicą handlową – a gdyby tak się stało, pozycja PGNiG względem konkurencji byłaby znacznie osłabiona. Ponadto, formuła
cenowa zawiera odniesienie do zachodnioeuropejskich indeksów giełdowych, co
stanowi dodatkowy czynnik obniżający cenę i urealniający jej wysokość. Obniżka uzyskana przez PGNiG SA zarówno niweluje skutki podwyżki z 2006 r., jak
i umożliwiła zarówno wycofanie wniosku PGNiG o podniesienie taryfy (skierowany w lipcu 2012 r. do Prezesa URE) oraz skierowanie nowego wniosku – o obniżenie taryfy w celu uzyskania obniżenia ceny na rachunku końcowym odbiorców
indywidualnych o około 10%.
Osiągnięcie tych samych celów wyłącznie w procesie przed Trybunałem Arbitrażowym byłoby obarczone znacznie większym ryzykiem, który można rozpisać w trzech
punktach:
1) Uznania przez TA swojej niezdolności prawnej do zmiany formuły cenowej, a jedynie do korekty ceny bazowej w kontrakcie (w efekcie nie zawierałaby, wbrew
postulatom PGNiG, odniesienia do rynkowych cen gazu),
2) Uznania przez TA argumentów Gazpromu, dotyczących rynków i kontraktów,
z jakimi powinien być porównywany kontrakt jamalski,
3) Wydłużenia procesu powodującego nieuzyskanie przez PGNiG obniżki ceny
przed końcem I półrocza 2013 r.
Dwa pierwsze argumenty odnoszą się do problemu, z którym borykały się także
inne przedsiębiorstwa renegocjujące kontrakty gazowe z Gazpromem – sędziami trybunałów arbitrażowych są prawnicy, którzy niekoniecznie muszą znać specyfikę działania rynku gazu i mogą się skupiać na kwestiach prawnych i proceduralnych, a nie
merytorycznych (czyli de facto zaistniałych zmianach na europejskim rynku gazu).
Wydłużenie postępowania przed TA skutkowałoby znaczącym pogorszeniem sytuacji
finansowej PGNiG (w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. spółka poniosła stratę na
sprzedaży gazu wysokometanowego w wysokości 1,8 mld zł), co zaś znacząco utrudniłoby zwiększenie nakładów na poszukiwanie i wydobycie gazu.
Istnienie tych ryzyk nie oznacza oczywiście, że Spółka zrezygnowałaby z prowadzenia arbitrażu i zgodziła się na pierwszą propozycję, jaką dał Gazprom. Negocjacje w tej
sprawie były bardzo trudne i toczyły się ponad półtora roku, a w ich trakcie odrzucono
szereg niesatysfakcjonujących ofert ze strony rosyjskiej. Strona polska była w pełni
gotowa do rozwiązania konfliktu sytuacji przed Trybunałem, gdyby finalna propozycja
Gazpromu nie uwzględniała żądań PGNiG i nie przewidywała obniżki satysfakcjonującej polską stronę. Ponieważ jednak zakładane cele zostały osiągnięte w całości,
PGNiG i MSP wyraziły, po gruntownej analizie, zgodę na zaakceptowanie wynegocjowanej obniżki.
Zawarcie porozumienia nie zamyka drogi do zmian innych zapisów w kontrakcie
– na przykład działań na rzecz obniżenia poziomu take-or-pay, czyli minimalnej ilości gazu, jaki PGNiG odbiera w ciągu roku. Natomiast kolejne negocjacje w sprawie
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zmiany ceny będą mogły się rozpocząć w listopadzie 2014 r. (po upływie trzyletniego
okresu zapisanego w kontrakcie) – czyli w okresie, kiedy będzie oddany do eksploatacji zarówno terminal LNG w Świnoujściu (dający możliwość sprowadzenia do 5 mld
m3 gazu rocznie, z czego 65% jest już zarezerwowane przez PGNiG), jak i fizyczny
rewers gazociągu jamalskiego (planowane zakończenie inwestycji do końca 2013 r.),
który w sytuacjach awaryjnych umożliwi import z kierunku zachodniego co najmniej
5,5 mld m3. Finalizacja tych inwestycji wydatnie zwiększy możliwość korzystnego renegocjowania kontraktu. Należy mieć przy tym na uwadze, że pod koniec 2015 r. na
rynku powinien pojawić się pierwszy gaz skroplony (LNG) eksportowany z USA, z nowego terminalu Sabine Pass. Wycena tego gazu będzie prowadzona w pełnym powiązaniu z rynkiem amerykańskim – bez powiązania z ceną ropy naftowej.
Na przełomie 2014 i 2015 r. w budowie powinny być (w zależności od wyników
analiz opłacalności i wykonalności) także nowe łączniki: Polska – Litwa (2,3 mld m3),
Polska – Czechy (5–6,5 mld m3) oraz Polska – Słowacja (4–5 mld m3), będące częścią
Korytarza Gazowego Północ-Południe – projektu zmieniającego architekturę dostaw
gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończenie ich budowy przez OGP Gaz-System SA w perspektywie 2020 r. pozwoli (niezależnie od działań mających na celu
zwiększenie wydobycia gazu w Polsce, zarówno łupkowego, jak i konwencjonalnego)
na dobre przygotowanie PGNiG i innych zainteresowanych importem gazu na polski
rynek do negocjacji kolejnych kontraktów importowych. Dzięki rozbudowie infrastruktury negocjacje te nie będą musiały się toczyć – jak w poprzednich latach – wyłącznie
z dostawcą rosyjskim.
Niezależnie od powyższego, do sukcesu negocjacji z Gazpromem przyczyniło się
również postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie nadużywania pozycji dominującej przez Gazprom i podmioty powiązane.
Zapoczątkowane ono było kontrolami w siedzibach spółek sektora gazowego Europy
Środkowej i Wschodniej, przeprowadzonymi we wrześniu 2011 r. (w Polsce objęły one
PGNiG SA, OGP Gaz-System SA i EuRoPol Gaz SA) i formalnie wszczęte 4 września br.
Jednocześnie MSP spodziewa się, że postępowanie może być długotrwałe, a osiągnięcie finalnego efektu w postaci decyzji KE w tej sprawie – odległe w czasie. Z pewnością
jednak będzie ono wykorzystane w przypadku podjęcia kolejnych rozmów w sprawie
renegocjacji ceny.
2. Informacje o cenach gazu eksportowanego z Rosji
Posługując się danymi publikowanymi przez Gazprom (które podaje redaktor Andrzej Kublik) można stwierdzić, iż w I połowie 2012 r. średnia cena gazu dostarczanego na obszary poza Rosją i poza krajami byłego ZSRR (Gazprom publikuje średnie
ceny dla tych trzech obszarów) wg normy GOST (Государственный стандарт, Standard
Państwowy FR) wyniosły 381,2 USD/1000 m3 brutto po uwzględnieniu cła. Po przeliczeniu na Polską Normę (pomiar objętości gazu prowadzony jest w temperaturze 0oC,
w normie GOST – przy 20oC, co obniża wartość opałową każdego m3) cena ta wynosi
około 410 USD/1000 m3.
Analogiczny dokument Gazpromu za rok 2011 wskazuje, że średnia roczna cena
gazu eksportowanego poza Rosję i byłe republiki radzieckie wynosi 383 USD/1000 m3
wg normy GOST, czyli około 412 USD/1000 m3 wg Polskiej Normy.
W ramach prowadzonej bieżącej działalności oraz w związku z prowadzonym postępowaniem przeciw Gazpromowi, PGNiG i MSP prowadzi bieżący monitoring publikacji, które zawierają szacunki cen rosyjskiego gazu. Jednoznacznie plasują one cenę
gazu importowanego do Niemiec (głównego europejskiego rynku gazu, jednego z najlepiej zdywersyfikowanych i najbliższego Polsce) powyżej 450 USD/1000 m3 w I połowie
2012 r., ustalając ich górny pułap na poziomie ponad 500 USD/1000 m3 w zależności
od źródła informacji. Podawane ceny obejmują opłaty, jakie są pobierane przez operatorów systemów przesyłowych do granicy niemieckiej.
Różnicę w podawanych danych trudno wyjaśnić jednoznacznie ze względu na ograniczony dostęp do informacji. Z analiz MSP wynika, że Gazprom może
uwzględniać tam np. niższe ceny dla europejskich pośredników i swoich spółek-córek
(np. Gazprom Marketing and Trading, czy też obecny na rynku czeskim Vemex). Ponadto, może także uwzględniać niższe ceny dla odbiorców tureckich (związane z budo-
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wą rurociągu Blue Stream i South Stream), albo powstałe w wyniku renegocjacji formuł cenowych nadpłaty, zwracane europejskim klientom w ramach retroaktywności.
Może także pomijać koszty transportu do odbiorców europejskich i podawać cenę na
granicy rosyjskiej, którymi to kosztami obciążeni będą z pewnością importerzy.
Co istotne, dzięki renegocjacji kontraktu i zawarciu aneksu nr 40 cena importowanego z Rosji gazu jest konkurencyjna wobec analogicznych kontraktów długoterminowych na dostawy dużych wolumenów gazu do krajów europejskich. Spółka
zrealizowała zakładane cele, osiągając efekt w postaci obniżenia i urealnienia ceny
w kontrakcie szybciej, niż mógłby on być osiągnięty w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym. Nie oznacza to jednocześnie, że w przypadku niespełnienia postulatów Spółki, porozumienie zostałoby zawarte, a postępowanie zakończone. Zakończenie postępowania przed TA było zatem konsekwencją osiągniętego porozumienia,
a nie jego warunkiem.
Z poważaniem
Mikołaj Budzanowski

Odpowied
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 29 listopada 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu w dniu 9 listopada br., zawierającego m.in. prośbę o skontrolowanie przez Najwyższą Izbę Kontroli ugody w sprawie obniżenia ceny gazu dostarczanego do Polski, zawartej pomiędzy PGNiG SA a rosyjskim koncernem Gazprom, uprzejmie informuję, że
decyzję co do celowości przeprowadzenia ww. kontroli podejmę po otrzymaniu przez
Panów Senatorów-wnioskodawców od Ministrów Gospodarki i Skarbu Państwa wyjaśnień dotyczących okoliczności zawarcia przedmiotowej ugody. O przekazanie takich
informacji Panowie Senatorowie zwrócili się we wspomnianym wyżej oświadczeniu.
Ponadto, uprzejmie wyjaśniam, że wbrew sugestii Panów Senatorów-wnioskodawców, kontrola NIK w PGNiG SA nie będzie mogła być prowadzona pod względem bardzo
istotnych dla możliwości wyjaśnienia sprawy kryteriów celowości i rzetelności. PGNIG
SA nie jest już bowiem państwową osobą prawną, lecz spółką działającą z częściowym
udziałem Skarbu Państwa. Kontrola podmiotów tego typu może być prowadzona przez
NIK jedynie pod względem legalności i gospodarności.
w z. WICEPREZES
Najwyższej Izby Kontroli
Marian Cichosz
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Odpowiedź
WICEPREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 21 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W nawiązaniu do przekazanego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 r., zawierającego m.in. prośbę o skontrolowanie przez
Najwyższą Izbę Kontroli ugody w sprawie obniżenia ceny gazu dostarczanego do Polski,
zawartej pomiędzy PGNiG SA a rosyjskim koncernem Gazprom – uprzejmie informuję,
że po rozpoznaniu problemu i analizie treści wyjaśnień Ministra Skarbu Państwa skierowanych do Pana Marszałka, odnoszących się do okoliczności zawarcia przedmiotowej ugody, podejmowanie ewentualnej kontroli przez NIK byłoby niecelowe.
Argumentacja i wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministra Skarbu Państwa korespondują z informacjami przedstawiciela Ministra oraz Prezesa Zarządu Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, przekazanymi na 40. (zamkniętym) posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki w sprawie informacji o podpisanym w dniu
5 listopada 2012 r. Aneksie do Kontraktu jamalskiego, zawartego pomiędzy PGNiG SA
a Gazpromem.
Ponadto należy zauważyć, że ewentualna kontrola NIK w PGNiG SA nie mogłaby
zostać przeprowadzona pod względem bardzo istotnych dla wyjaśnienia sprawy kryteriów celowości i rzetelności. PGNiG SA nie jest już bowiem państwową osobą prawną,
lecz spółką działającą z częściowym (mniejszościowym) udziałem Skarbu Państwa.
Kontrola podmiotów tego typu może być prowadzona przez NIK jedynie pod względem
legalności i gospodarności.
WICEPREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Marian Cichosz
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego,
Roberta Mamątowa oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
Zgłaszają się do nas rolnicy z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu przyczyn
przedłużających się postępowań i długotrwałego rozpoznawania ich spraw,
kierowanych do resortu rolnictwa.
Panie Ministrze, rolnicy nie są w stanie zrozumieć przyczyn postępowania urzędników ministerstwa. Niejednokrotnie nadmierne przedłużanie
rozpatrywania spraw powoduje nie tylko niepotrzebne koszty dla rolnika
i blokadę funkcjonowania gospodarstwa, ale może też prowadzić wręcz do
likwidacji gospodarstw. Znane są nam przypadki spraw, które toczą się od
lat dziewięćdziesiątych (!). Doskonałym przykładem może być tu sprawa
o sygn. GZge-057-604-15-4/11. Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że
jeden z pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zajmujący się
tą sprawą, może być osobiście zainteresowany jej wynikiem. Prosimy o zbadanie tej okoliczności. Prosimy także o informację, jakie działania zostały
podjęte przez Pana i podległe Panu ministerstwo celem zakończenia wspomnianej sprawy zgodnie z przepisami prawa.
Reasumując, z naszego dotychczasowego rozpoznania sytuacji wynika,
iż sądy administracyjne wielokrotnie zwracały uwagę na nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji, natomiast ministerstwo konsekwentnie podtrzymywało swoje błędne stanowisko i nadal wydawało decyzje niezgodne
z prawem. Takie przypadki są mi znane z czasów urzędowania w resorcie
Pańskiego poprzednika. Mam nadzieję, że Pan pochyli się nad tego typu decyzjami i zajmie stanowisko zgodne z obowiązującym prawem.
Zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: ile obecnie
toczy się w ministerstwie rolnictwa postępowań, których stroną są rolnicy?
Jakich głównie problemów dotyczą prowadzone postępowania? Jaki jest
średni okres trwania takich postępowań? Czy zamierza Pan zweryfikować
te decyzje, co do których sądy administracyjne wyraziły zasadne uwagi
w swoich orzeczeniach? Czy ministerstwo nadal zamierza w tych sprawach
obstawać przy stanowisku niekorzystnym dla rolników, pomimo jednoznacznych orzeczeń sądów administracyjnych?
Dodatkowo prosimy Pana Ministra o informacje na temat działań, jakie
zostaną podjęte celem zakończenia nadmiernie przedłużających się postępowań administracyjnych w resorcie.
Z góry dziękujemy za pochylenie się nad przedstawionym problemem
dotyczącym wielu rolników i rozważenie zmiany zasad postępowania.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Wojciech Skurkiewicz
Henryk Górski
Robert Mamątow
Krzysztof Słoń
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Odpowiedź
Warszawa, 14 grudnia 2012 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, przekazanym przy piśmie z dnia 16 listopada 2012 r. (znak: BPS/043-20-834/12), uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Wskazane w oświadczeniu Panów Senatorów postępowanie o sygnaturze GZge-057-604-15-4/11 dotyczy wniosku Ireny B. i Jana B. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 1978 r. (nr OT.473-3/78) zatwierdzającej projekt wymiany niezabudowanych gruntów, położonych we wsi D. oraz decyzji
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 września 1979 r. (nr OT.473-10/79), zatwierdzającej projekt wymiany niezabudowanych gruntów położonych we wsi D. i D.S. (gmina Z.). W dniu 5 września 2012 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynął
wraz z aktami powyższej sprawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r. (sygn. akt IV SA/Wa 162/12) uchylający decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. nr GZge-057-604-15-4/11 oraz
poprzedzającą ją decyzję z dnia 8 lutego 2011 r. nr GZge-057-604-5/10 w przedmiocie
umorzenia postępowania.
Mając na uwadze wskazania orzekających w niniejszej sprawie sądów administracyjnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 8 listopada 2012 r.
(nr GZge- -057-604-2-2/12) zwróciło się do wnioskodawców z prośbą o wyjaśnienie
zakresu zgłoszonego żądania poprzez wskazanie, co do których gruntów, objętych wyżej wymienionymi decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi, ma się toczyć postępowanie.
W związku z tym, iż w piśmie z dnia 22 listopada 2012 r. Państwo B. sprecyzowali
swoje żądanie, obecnie przygotowywany jest projekt stosownej decyzji w przedmiotowej
sprawie.
Pragnę jednocześnie poinformować, iż w toku całego postępowania strony nie zgłaszały jakichkolwiek wątpliwości co do bezstronności pracowników zajmujących się powyższą sprawą, w tym również takich, które zgodnie z art. 24 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego mogłyby stanowić podstawę wyłączenia pracownika organu administracji od udziału w sprawie. Nie stwierdzono również przesłanek, o których mowa
w art. 24 §1 K.p.a., stwarzających konieczność wyłączenia pracownika z urzędu.
Przechodząc do pozostałych poruszonych przez Panów Senatorów zagadnień
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem właściwym do załatwiania spraw
(w tym prowadzenia postępowań administracyjnych) w zakresie przypisanych mu
działów administracji rządowej (rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo). Wynikająca stąd różnorodna tematyka postępowań indywidualnych sprawia, że ich stronami są nie tylko „rolnicy”, ale także inne podmioty – osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – także te, które działalności rolniczej nie prowadzą. Podmioty te są rejestrowane poprzez wskazanie danych
osobowych (imienia, nazwiska, nazwy, miejsca zamieszkania czy siedziby), a nie kryterium prowadzonej działalności, stąd też nie jest możliwe wskazanie liczby postępowań prowadzonych przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których stronami są
osoby prowadzące działalność rolniczą.
Jak już wskazano powyżej, tematyka postępowań prowadzonych przed Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest bardzo zróżnicowana, jednakże najwięcej spraw indywidualnych dotyczy szeroko rozumianej gospodarki ziemią. W ramach tej tematyki
prowadzone są postępowania m.in. w zakresie:
a) zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
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b) zmiany przeznaczenia gruntów rolnych,
c) scalania i wymiany gruntów rolnych,
d) nacjonalizacji i wywłaszczeń nieruchomości rolnych, gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,
e) regulowania własności gospodarstw rolnych i uwłaszczeń,
f) przekazywania własności nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa
w zamian za emeryturę lub rentę,
g) przenoszenia własności nieruchomości rolnych przez Skarb Państwa na rzecz
innych podmiotów,
h) nadzoru nad Agencją Nieruchomości Rolnych,
i) realizacji przepisów ustawy – Prawo budowlane,
j) melioracji wodnych (z wyłączeniem spraw objętych działem administracji rządowej – gospodarka wodna).
Każde z tych postępowań cechują inne wymagania, przede wszystkim w zakresie
gromadzenia materiału dowodowego czy ustalania stron postępowania, dlatego wskazanie średniego okresu ich trwania jest niemożliwe.
W tym miejscu pragnę również zauważyć, iż niezrozumiałym wydaje się pytanie
o weryfikację tych decyzji, „co do których sądy administracyjne wyraziły zasadne uwagi
w swych orzeczeniach”. Trzeba mieć bowiem na względzie, iż zgodnie z K.p.a. postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, zatem decyzja organu pierwszej instancji jest oceniana przez organ drugiej instancji, ale jedynie w sytuacji wniesienia przez
strony odpowiedniego środka odwoławczego. Jeśli zaś chodzi o „weryfikację” decyzji
dokonywaną po wydaniu odpowiedniego orzeczenia przez sąd administracyjny, to należy podkreślić, że na skutek wniesienia przez strony skargi na decyzję administracyjną,
to właśnie sąd administracyjny (a nie organ) dokonuje odpowiedniej „weryfikacji” rozstrzygnięcia organu administracji. W tej sytuacji bowiem sąd wyrokiem oddala skargę
na decyzję (wówczas decyzja jest uznana za prawidłową) lub też uchyla zaskarżoną
decyzję. Uchylenie decyzji przez sąd administracyjny eliminuje ją z obrotu prawnego.
Tym samym decyzja ta nie może być następnie ponownie „weryfikowana” przez organ
administracji. Jednocześnie, zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu administracyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 270) „Ocena
prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą
w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia”. Wynikająca stąd norma prawna nie
pozwala na dokonywanie przez organy administracji oceny rozstrzygnięcia sądu administracyjnego, lecz bezwzględnie nakazuje zrealizowanie jego wskazań oraz zaleceń.
Z powyższych względów pragnę podkreślić, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dokłada wszelkich starań, aby jak najpełniej realizować wyroki sądów administracyjnych w tych wszystkich sprawach, w których doszło do uchylenia jego decyzji.
Olbrzymia ilość postępowań indywidualnych z zakresu gospodarki ziemią prowadzonych przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności zaś duża liczba
wniosków indywidualnych związanych z roszczeniami dawnych właścicieli nieruchomości ziemskich, które wpłynęły do ministerstwa w latach 90., spowodowała trudności w terminowym załatwianiu spraw. Dla przykładu wskażę, iż w latach 1990–2012
ministerstwo rozpatrzyło ok. 11 600 spraw dotyczących jedynie przejmowania nieruchomości ziemskich na podstawie dekretu o reformie rolnej.
Mając świadomość powyższych problemów, a także biorąc pod uwagę wskazania
pokontrolne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
szczególnym nadzorem objął postępowania z zakresu gospodarki ziemią. Departament
Gospodarki Ziemią, do którego właściwości należą powyższe sprawy, przedstawia Kierownictwu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi półroczne, szczegółowe informacje
dotyczące stanu ich załatwiania. Dane te obejmują m.in. analizę wpływu wniosków
oraz liczbę rozpatrzonych spraw przez poszczególne wydziały. Analizowana jest także
wydajność poszczególnych pracowników oraz wskazywane główne trudności, z powodu których nie było możliwe zakończenie prowadzonych postępowań w terminie.
W Departamencie Gospodarki Ziemią wprowadzono również szereg zmian o charakterze organizacyjnym, do których należy zaliczyć przede wszystkim istotne zwięk-
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szenie liczby stanowisk orzeczniczych, wprowadzenie wewnętrznych procedur postępowania w sprawach indywidualnych oraz wzmocnienie nadzoru merytorycznego
nad pracownikami. Efektem tych działań jest stałe zmniejszanie się liczby spraw
oczekujących na rozpatrzenie. Sporządzane przez DGZ dane statystyczne wskazują,
że do tego Departamentu wpływa średnio ok. 270 nowych spraw miesięcznie, zaś
w tym samym okresie rozpatrywanych jest ok. 320 spraw. Liczba spraw rozpatrywanych przewyższa zatem liczbę wpływających, nowych wniosków, co pozwoliło na
zmniejszenie w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 1000 liczby spraw oczekujących
na rozpatrzenie.
Mając świadomość, że likwidacja pochodzących jeszcze z lat 90. ubiegłego wieku
zaległości w rozpatrywaniu spraw wymaga czasu, pragnę jednocześnie zapewnić, iż w
dalszym ciągu są podejmowane działania usprawniające procesy poprzedzające wydawanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka,
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego,
Roberta Mamątowa oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezesie!
Z publikacji tygodnika „Newsweek” z 28 października 2012 r. wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości zakupiło w 2012 r. z przeznaczeniem
na siedzibę gdańskich sądów budynek w Gdańsku za gigantyczną kwotę
157 mln zł. Jeśli polegać na publikacji, to trzeba by stwierdzić, że zakup tego
budynku nie był wcześniej planowany, właścicielem budynku był prywatny
przedsiębiorca, a na zakup tego budynku wywierana była presja ze strony
gdańskich polityków Platformy Obywatelskiej.
Prosimy, by minister sprawiedliwości wyjaśnił: po pierwsze, jakie były
powody dokonania zakupu budynku oraz czy zakup ten był planowany
w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości; po drugie, jaka jest powierzchnia
biurowa tego budynku oraz w jaki sposób została oszacowana jego wartość;
po trzecie, czy prawdziwe są informacje zawarte w publikacji „Newsweeka”,
że wymienieni w tej publikacji politycy Platformy Obywatelskiej wywierali
nacisk na ministra sprawiedliwości w celu skłonienia go do zakupu tego
budynku.
Do prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwracamy się z wnioskiem, aby
sprawa zakupu budynku sądowego w Gdańsku była przedmiotem wnikliwej kontroli NIK w ramach kontroli wykonania budżetu państwa za 2012 r.
pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Robert Mamątow
Wojciech Skurkiewicz

Odpowied
MINISTRA
SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 11 grudnia 2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma BPS/043-20-835-MS/12 z dnia 16 listopada 2012 r., przy
którym przesłany został tekst oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu
9 listopada 2012 r., uprzejmie informuję, że:

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

177

1. Podjęcie decyzji o zakupie budynku biurowego dla potrzeb sądów gdańskich poprzedzone było dokładną analizą niedoborów powierzchni oraz warunków pracy
w tych sądach. Rozwiązanie problemów lokalowych sądów gdańskich było niekwestionowaną koniecznością. Według programów funkcjonalno-użytkowych
sporządzonych dla tych sądów niedobór powierzchni przekraczał 19 000 m2.
W tych warunkach sprawne wykonywanie zadań statutowych sądów nie było
możliwe. Należy przy tym nadmienić, że rocznie do sądów gdańskich wpływa
łącznie od ok. 233 do ok. 243 tys. spraw.
Starania Sądu o poprawę tej sytuacji prowadzone od roku 2007 nie przyniosły zamierzonych efektów. Sąd zwracał się również do władz samorządowych
o udzielenie pomocy w rozwiązaniu trudnych warunków lokalowych sądów.
Prezydent Miasta Gdańska, w miarę swoich możliwości, deklarował udzielenie
takiej pomocy. Ostatecznie po wielu analizach zdecydowano, że jedynym rozwiązaniem jest zakup gotowego obiektu, który spełniałby oczekiwania Sądu.
W sierpniu 2011 r. Minister Sprawiedliwości upoważnił Dyrektora Sądu Okręgowego do prowadzenia negocjacji w sprawie pozyskania budynku położonego
przy ul. 3 Maja 9a w Gdańsku, zobowiązując jednocześnie Dyrektora Sądu
Apelacyjnego do osobistego nadzoru nad tymi negocjacjami. Minister Sprawiedliwości zobowiązał dyrektorów sądów do dołożenia należytej staranności
w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa oraz przestrzegania ustawy
o finansach publicznych.
Po negocjacjach, które trwały od sierpnia 2011 r. do maja 2012 r. ustalono cenę
zakupu na 157 mln zł, tj. o ponad 50 mln zł mniej od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym dla firmy PB „GÓRSKI” Sp. z o.o. SKA.
W maju 2012 r. Minister Sprawiedliwości upoważnił p.o. Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku do załatwienia wszystkich spraw formalnoprawnych związanych z zakupem przedmiotowej nieruchomości. Zakup budynku był ujęty
w planie wydatków majątkowych na rok 2012. Na pierwszą ratę zarezerwowano
kwotę 40 mln zł. Kwota ta została wprowadzona do planu pierwszą zmianą budżetową w dniu 2 kwietnia 2012 r.
2. Powierzchnia budynku położonego przy ul. 3 Maja 9a w Gdańsku wynosi
20.101,81 m2. Powierzchnia działki, na której usytuowany jest budynek wynosi
6132 m2.
Zakup nieruchomości został poprzedzony analizą rynku nieruchomości w Gdańsku oraz sporządzeniem 4 operatów szacunkowych.
Dla oceny wartości nieruchomości opracowane zostały operaty szacunkowe na
zlecenie:
– Sądu Okręgowego w Gdańsku – 167.280 tys. zł,
– Gminy Miasta Gdańsk – 187.690 tys. zł,
– PB „GÓRSKI” Sp. z o.o. SKA – 210.654 tys. zł,
powyższe operaty obejmują wyposażenie obiektu,
– Gminy Miasta Gdańsk w porozumieniu z Sądem Okręgowym – 169.939 tys. zł
+ wyposażenie 10.510 tys. zł.
3. Posłowie i Senatorowie z racji sprawowanych mandatów w swoich okręgach
wyborczych interesują się warunkami pracy sądów oraz innych instytucji publicznych i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Gdańscy Posłowie i Senatorowie
doskonale znali trudne warunki pracy sądu i również wspierali działania służące ich poprawie.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
SPRAWIEDLIWOŚCI
Stanisław Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Odpowied
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 7 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 16.11. br.
przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz grupę Senatorów RP w sprawie wniosku o skontrolowanie przez Najwyższą
Izbę Kontroli okoliczności zakupu budynku sądowego w Gdańsku z przeznaczeniem
na siedzibę gdańskich sądów, uprzejmie informuję, że Izba dokonała wstępnego rozeznania możliwości podjęcia wnioskowanych badań. Z naszych ustaleń wynika,
że temat ten był przedmiotem kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, i w jej efekcie Szef CBA skierował w listopadzie br. zawiadomienie do
Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na
przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wobec powyższego, na obecnym etapie prowadzonych postępowań Najwyższa Izba
Kontroli wstrzymuje się od podjęcia działań w ramach własnych kompetencji.
Z wyrazami szacunku
Jacek Jezierski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego
oraz Andrzeja Pająka
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca,
do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego
oraz do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na samorządy obowiązek wywozu śmieci i recyklingu odpadów. Jak
alarmują zwracający się do mojego biura obywatele, niestety, gminy chcą te
koszty nie tylko przerzucić na mieszkańców, ale jeszcze na tym zarobić, bowiem
w niektórych gminach koszt wywozu śmieci może wzrosnąć nawet o 300% (!).
Według nowych projektów gminnych stawki za usuwanie śmieci wzrosną na wsi nawet o 300%–500%. W szczególności dotknie to rodziny wielodzietne. Wynika to z góry obranego kierunku obliczania kosztów – zależy to
od liczby osób zameldowanych na posesji. Innych wariantów, które proponuje ustawa zasadnicza, w ogóle nie bierze się pod uwagę, wręcz wmawia się
mieszkańcom, że tak jest już odgórnie ustalone.
Z góry dziękujemy za szczegółowe wyjaśnienia.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Andrzej Pająk

Odpowied
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 7 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami, przekazane przez panią Marię Pańczyk-Pozdziej,
Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 16 listopada 2012 r.,
znak: BPS/043-20-836-MŚ/12, w sprawie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.
Z wyrazami szacunku
Z up. Ministra
PODSEKRETARZ STANU
GŁÓWNY GEOLOG KRAJU
Piotr Grzegorz Woźniak
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Odpowiedź na oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego,
przekazane pismem z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS/043-20-836-MŚ/12.
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 listopada 2012 r., znak: BPS/043-20-836-MŚ/12, przekazujące oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone
wspólnie z innymi senatorami w sprawie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 6j ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) rada gminy może uchwalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość, na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego, a także od gospodarstwa domowego.
Do gminy należy wybór metody, która pozwoli najwłaściwiej pod względem weryfikowalności i lokalnych warunków ustalić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Przy wyborze metody określenia opłaty możliwy jest podział na progi,
a także wprowadzenie prorodzinnej stawki.
Jednakże, ważne jest, aby gmina ustalając stawkę opłaty zapewniła pokrycie kosztów określonych w art. 6r ust. 2 ww. ustawy. Artykuł ten precyzyjnie określa jakiego
rodzaju koszty może gmina pokryć z pobranych od mieszkańców nieruchomości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należą do nich:
a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) obsługa administracyjna tego systemu.
W związku z koniecznością utworzenia kompleksowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi gmina powinna zapewnić powstanie m.in. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnić właściwe postępowanie ze strumieniem odpadów komunalnych i w tym celu opłata musi pokryć koszty działań niezbędnych z punktu widzenia gminy. Natomiast nie ma możliwości, aby gmina wydatkowała opłatę na inne cele niż wyżej wymienione.
Z up. MINISTRA
PODSEKRETARZ STANU
GŁÓWNY GEOLOG KRAJU
Piotr Grzegorz Woźniak

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 21 listopada 2012 r.
Pan Marcin Korolec
Minister Środowiska
W załączeniu uprzejmie przesyłam – według właściwości – oświadczenie złożone
przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami
podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 roku w sprawie nowych
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Stanisław Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 9 stycznia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 listopada 2012 r. (sygn. BPS/043-20-836MAC/12), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu
RP w dniu 9 listopada 2012 r. w sprawie nakładania na samorządy obowiązku wywozu
śmieci i recyklingu odpadów informuję, że kwestie rozwiązań prawnych normujących
problematykę gospodarowania odpadami pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska – vide: art. 28 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach
administracji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437, z późn. zm.).
Niezależnie od powyższego, pragnę nadmienić, że w związku z pojawiającymi się
informacjami o potencjalnej możliwości wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych, Minister Administracji i Cyfryzacji zwrócił się do organów nadzoru o wnikliwe
badanie działalności gmin oraz legalności nadsyłanych uchwał i podejmowanie przewidzianych prawem uprawnień nadzorczych w przypadku naruszenia prawa, w tym
w zakresie adekwatności pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych opłat – vide: art. 6r ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U.
z 2012 roku, poz. 391).
Jednocześnie trzeba w tym miejscu podkreślić, że ocena zgodności z prawem
określonych stanów faktycznych i działań organów jednostki samorządu terytorialnego mieści się w wyłącznej kompetencji organu nadzoru, przy czym podejmowane przez
organ nadzoru w ramach przyznanych mu kompetencji określone czynności podlegają
kontroli sądowej. W tym kontekście należy pamiętać, iż każde z rozstrzygnięć podejmowane przez wojewodę zapada dla określonego stanu faktycznego – a kontrolę nad
tymi rozstrzygnięciami sprawuje organ sądowy. Nieuprawniona jest zatem ingerencja
w umocowane konstytucyjnie kompetencje organu nadzoru, którego rozstrzygnięcia
nadzorcze podlegają jedynie ocenie sądowej. Wobec przewidzianej przepisami prawa
sądowej kontroli rozstrzygnięć nadzorczych wojewody nie ma możliwości dokonywania, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), oceny poszczególnych działań nadzorczych wojewody. Dokonywana w trybie wskazanego przepisu
ocena działań tego organu nie może być bowiem utożsamiana z instytucją instancyjnej weryfikacji poszczególnych rozstrzygnięć nadzorczych wojewody.
Z poważaniem
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego, Krzysztofa Słonia,
Henryka Górskiego, Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza
oraz Stanisława Karczewskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Ze sprawozdania Prokuratora Generalnego za 2010 rok wynika, że
w 2010 roku w prowadzenie śledztwa smoleńskiego po stronie polskiej zaangażowanych było 21 prokuratorów z Wojskowej Prokuratury Okręgowej
w Warszawie, a w tym samym czasie czynności śledcze w ramach pomocy
prawnej dla prokuratury Federacji Rosyjskiej wykonywało 46 prokuratorów
wojskowych.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny wyjaśnił, po pierwsze, jakie czynności w ramach pomocy prawnej dla prokuratury rosyjskiej wykonywało
46 polskich prokuratorów, ile czynności procesowych oni wykonali i przekazali stronie rosyjskiej?
Po drugie, czy Pan Prokurator Generalny nie dostrzega dysproporcji między liczbą prokuratorów prowadzących polskie śledztwo (21) a liczbą prokuratorów zaangażowanych w śledztwo rosyjskie (46)?
Po trzecie, czy Pan Prokurator Generalny ma wiedzę, ilu prokuratorów
Federacji Rosyjskiej wykonywało czynności procesowe w ramach pomocy
prawnej dla prokuratury polskiej i ile czynności procesowych na rzecz polskiej prokuratury wykonała prokuratura rosyjska?
Po czwarte, czy były przypadki, że prokuratura polska odmówiła prokuraturze rosyjskiej jakichś czynności procesowych w ramach pomocy prawnej? I odwrotnie: czy były przypadki, że prokuratura rosyjska odmówiła i nie
wykonała jakichś czynności procesowych, w całości bądź części, o które
zwróciła się prokuratura polska? Jak Pan Prokurator Generalny ocenia wzajemność działań prokuratury rosyjskiej i polskiej w śledztwie smoleńskim?
Czy zakres pomocy prawnej świadczonej przez prokuraturę polską prokuraturze rosyjskiej był adekwatny do zakresu pomocy świadczonej przez prokuraturę rosyjską prokuraturze polskiej?
Po piąte, czy prokuratura polska zwracała się do prokuratury rosyjskiej o zwrot stanowiących polską własność wraku samolotu oraz czarnych
skrzynek? Jeśli tak, to kiedy i ile razy prokuratura o to się zwracała (prosimy
o podanie dat pism bądź rozmów prowadzonych w tej sprawie)?
Po szóste, kiedy polscy prokuratorzy z udziałem biegłych prowadzili
oględziny wraku samolotu w Smoleńsku? Prosimy o podanie dat przeprowadzenia oględzin oraz wskazanie biegłych i ekspertów, z których udziałem
oględziny te były przeprowadzone. Dodatkowo, w związku z ostatnimi informacjami prasowymi o podjęciu przez prokuraturę oględzin wraku w ramach
śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej, prosimy Pana Prokuratora
o informacje i wyjaśnienia, czy prokuratura wykonuje czynności w zakresie wyjaśnienia informacji na temat wykrycia śladów cementu na szybach
wraku samolotu w Smoleńsku. Czy polscy prokuratorzy badają ten wątek
w prowadzonym śledztwie?
Po siódme, jak Pan Prokurator Generalny ocenia efektywność pomocy
prawnej świadczonej przez polskich prokuratorów dla strony rosyjskiej? Czy
prokuratura dysponuje wiedzą o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie pomoc
ta została wykorzystana w prowadzonym przez stronę rosyjską śledztwie?
Po ósme, czy Pan Prokurator Generalny ma wiedzę o tym, czy śledztwo
rosyjskie jest w dalszym ciągu prowadzone, czy też zostało zakończone?
A jeśli tak, to w jakiej formie?
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski		
Andrzej Pająk				
Marek Martynowski			
Krzysztof Słoń				

Henryk Górski
Robert Mamątow
Wojciech Skurkiewicz
Stanisław Karczewski
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Odpowied
Warszawa, 5 grudnia 2012 r.
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią przepisu art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku „o wykonywaniu mandatu posła i senatora” (tekst jednolity – Dz.U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29
z późn. zm.) oraz przepisu art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 listopada 1990 roku „Regulamin Senatu” (tekst jednolity – M.P. z 2010 roku,
Nr 39, poz. 542 z późn. zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego, wspólnie
z innymi senatorami na 20. posiedzeniu Senatu w dniu 9 listopada 2012 r., dotyczące
niektórych aspektów śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemarszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej,
przy piśmie oznaczonym sygnaturą BPS/043-20-837/12 z dnia 16 listopada 2012
roku.
Podejmując próbę ustosunkowania się do ośmiu pytań sformułowanych przez
Senatorów zastrzec należy, iż udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na niektóre z nich
wymagałoby szczegółowej i długotrwałej kwerendy ponad pięciuset tomów akt śledztwa. Stąd też odpowiedź w tym zakresie będzie siłą rzeczy zawierała pewien stopień
ogólności.
W odniesieniu do trzech pierwszych pytań należy stwierdzić, iż przedstawiciele organów procesowych Federacji Rosyjskiej zwrócili się w kierowanych wnioskach o pomoc prawną między innymi o przesłuchanie określonych osób. Krąg wnioskowanych
do przesłuchania osób był bardzo szeroki, gdyż obejmował także uczestników zorganizowanych wyjazdów z Polski na miejsce katastrofy smoleńskiej. Realizacja wskazanych wniosków została powierzona Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
Głównym celem tychże czynności procesowych było ustalenie, czy świadkowie zabrali
z miejsca katastrofy jakiekolwiek przedmioty oraz ewentualne ich zabezpieczenie na
potrzeby śledztwa. Z uwagi na fakt, że uczestnikami przedmiotowych wyjazdów była
grupa kilkuset osób zamieszkałych w różnych częściach Polski, do ich przesłuchania,
oprócz prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zaangażowano
kilkudziesięciu prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych właściwych ze
względu na miejsce zamieszkania świadków. W rezultacie tychże czynności, 46 prokuratorów przesłuchało kilkuset świadków. Należy przy tym dodać, iż zdarzało się
często, że jeden prokurator wojskowy wykonywał tylko jedną czynność procesową,
odnotowaną na potrzeby obliczeń statystycznych jako działanie na rzecz realizacji
rosyjskich wniosków o pomoc prawną. Z tego też właśnie względu zaistniała tak duża
dysproporcja między liczbą prokuratorów prowadzących polskie śledztwo, a liczbą
prokuratorów realizujących wnioski Strony Rosyjskiej o wykonanie międzynarodowej
pomocy prawnej.
W tym miejscu zauważyć należy, iż od 10 kwietnia 2010 roku do chwili obecnej,
czynności procesowe w śledztwie prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie wykonywało 21 prokuratorów. Aktualnie w jego prowadzenie zaangażowanych jest siedmiu prokuratorów.
Należy też podkreślić, że czynności procesowe wykonywane w ramach pomocy
prawnej dla Federacji Rosyjskiej, były jednocześnie realizowane na potrzeby postępowania przygotowawczego prowadzonego przez polską prokuraturę.
Nadto, prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w wykonaniu wniosku Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej o udzielenie międzynarodowej
pomocy prawnej, przesłuchali w obecności przedstawicieli Strony Rosyjskiej szereg
osób wskazanych z imienia i nazwiska, pełniących określone zadania związane z przygotowaniem wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r.
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(24 czynności procesowe). Równocześnie na wniosek wyżej wymienionego organu
przesłuchano krewnych ofiar katastrofy, mogących posiadać stratus pokrzywdzonego
w śledztwie prowadzonym przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej i inne konkretnie wskazane przez ten organ osoby (106 czynności procesowych).
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie dysponuje natomiast wiedzą,
ilu funkcjonariuszy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej było i jest zaangażowanych w realizację czynności procesowych w ramach pomocy prawnej dla Strony
Polskiej. Z przyczyn podanych na wstępie nie można też wskazać konkretnej liczby
czynności procesowych zrealizowanych przez Stronę Rosyjską na rzecz prokuratury
polskiej.
Odnosząc się do pytania czwartego, należy stwierdzić, że do chwili obecnej ani
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ani też Federacja Rosyjska jako strona
wezwana, opierając się na postanowieniach art. 2 Europejskiej Konwencji o pomocy
w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. nie odmówiła realizacji wniosku rekwizycyjnego. Do tej pory Strona Polska złożyła dziewiętnaście takich wniosków, zaś Strona Rosyjska dwadzieścia. Do dnia dzisiejszego organy procesowe Federacji Rosyjskiej
nie wykonały wszystkich wnioskowanych czynności procesowych, również Wojskowa
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zrealizowała części czynności procesowych
zawnioskowanych do przeprowadzenia przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.
W odpowiedzi na pytanie piąte, informuję, że Wojskowa Prokuratura Okręgowa
w Warszawie w toku prowadzonego śledztwa wielokrotnie zwracała się do władz Federacji Rosyjskiej w przedmiocie zabezpieczenia i przekazania szczątków samolotu
TU-154M nr boczny 101 oraz tzw. „czarnych skrzynek” z odczytami i nośnikami magnetycznymi. Powyższa kwestia była przedmiotem kilku wniosków o pomoc prawną
kierowanych do władz Federacji Rosyjskiej. Ze stosownym wnioskiem w tym zakresie zwracano się już 10 kwietnia 2010 r., a ponadto w kolejnych wnioskach z dnia
16 kwietnia 2010 r., 20 kwietnia 2010 r., 9 czerwca 2010 r., 5 sierpnia 2010 r.,
19 stycznia 2011 r., 6 maja 2011 r. oraz 1 sierpnia 2011 r.
Niezależnie od wymienionych przedsięwzięć, kwestia sprowadzenia wraku samolotu TU-154M, a także zwrotu tzw. „czarnych skrzynek”, była i jest każdorazowo podejmowana w kontaktach roboczych z przedstawicielami właściwych organów Federacji Rosyjskiej. Problem ten został poruszony, między innymi, w czasie mojej wizyty
w dniu 13 stycznia 2012 r. w Moskwie, w Komitecie Śledczym Federacji Rosyjskiej.
Także podczas wizyty Naczelnego Prokuratora Wojskowego i Wojskowego Prokuratora Okręgowego w dniu 19 czerwca 2012 r. w Moskwie omawiano kwestię zwrotu
tych dowodów do Polski. Należy zauważyć, że Strona Rosyjska konsekwentnie stoi na
stanowisku, iż do czasu zakończenia ich śledztwa, szczątki samolotu TU-154M i tzw.
„czarne skrzynki” nie zostaną przekazane Stronie Polskiej.
Odnosząc się do kolejnego pytania, należy podnieść, iż oględziny wraku i fragmenty wraku samolotu TU-154M przy udziale prokuratorów Wojskowej Prokuratury
Okręgowej w Warszawie oraz polskich biegłych i specjalistów, prowadzone były we
wrześniu 2011 r. oraz we wrześniu i październiku 2012 r. Dane dotyczące tożsamości
biegłych nie mogą zostać udzielone. Natomiast informacje prasowe dotyczące między
innymi „ujawnienia na fragmencie samolotu TU-154M śladów cementu” były przedmiotem procesowej weryfikacji.
Odpowiadając na dwa ostatnie pytania, należy zauważyć, iż prokuratura wojskowa nie dysponuje wiedzą, w jakim zakresie pomoc prawna świadczona przez Stronę
Polską została wykorzystana w prowadzonym przez Stronę Rosyjską śledztwie.
Śledztwo to w dalszym ciągu toczy się. Zgodnie z informacją zawartą w treści
wniosku nr 20 Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej o udzielenie pomocy prawnej, postępowanie o czyn z art. 263 część 3 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej
o nr 201/355051-10 zostało przedłużone do dnia 10 lutego 2013 r.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Stanisława Karczewskiego, Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka,
Henryka Górskiego oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego o wnikliwe zbadanie
prawidłowości umorzenia postępowania w sprawie śmierci M. D., prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu. Prokuratura przyjęła, że M. D.
zmarł w wyniku dość dziwnej samobójczej śmierci, spowodowanej zażyciem środka owadobójczego Thiodan. Wersja samobójstwa została przyjęta, mimo braku jakichkolwiek motywów czy wcześniejszych zwiastunów
samobójstwa, jednocześnie w kręgu podejrzeń pozostają osoby, które mogłyby się przyczynić do śmierci wymienionego. W szczególności odnosimy
wrażenie, że pominięta została okoliczność, że we krwi zmarłego ujawniono
i oznaczono ilość trucizny, ale w treści żołądka trucizny było tak mało, że nie
można było oznaczyć jej ilości. Wskazuje to na prawdopodobieństwo otrucia
M. D. przez osoby trzecie poprzez przystawienie mu trucizny do twarzy, na
co wskazywały też liczne ślady na twarzy zmarłego w postaci zaczerwienienia i kropel oleistej substancji. Te okoliczności nie zostały wyjaśnione i
trudno nie oprzeć się wrażeniu, czytając postanowienia prokuratorskie w tej
sprawie, że prokuratura poszła po linii najmniejszego oporu i przyjęła wersję
samobójstwa bez należytego zbadania możliwości zabójstwa M. D.
Uważamy, że sprawa śmierci człowieka zasługuje na bardziej wnikliwe
śledztwo niż powierzchowne i jednostronne postępowanie przeprowadzone
przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu. Oczekujemy, że Pan Prokurator Generalny spowoduje zbadanie sugerowanej przez matkę zmarłego wersji otrucia
jej syna oparami środka Thiodan.
Jako rolnik mający praktykę w stosowaniu środków ochrony roślin wiem,
że użycie oparów tego środka w charakterze trucizny na organizmy stałocieplne jest możliwe. Jeszcze raz proszę o zajęcie się tą sprawą stosownie do
jej wagi, chodzi wszak o śmierć człowieka i podejrzenie zabójstwa w tle.
Pragniemy jeszcze nadmienić, że przyjmując wersję samobójstwa, nawet odrzucając koncepcję zabójstwa M. D., prokuratura nie zbadała tej sprawy pod kątem ewentualnego innego przestępstwa, to jest pomocy w samobójstwie lub też namowy do targnięcia się na życie.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Stanisław Karczewski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk
Henryk Górski
Wojciech Skurkiewicz
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Odpowiedź
Warszawa, 23.11.2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 16 listopada 2012 roku nr BPS/043-20-838/12,
przy którym złożone zostało oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 roku dotyczące zbadania prawidłowości podjętej decyzji Prokuratury Rejonowej w Grójcu o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci M. D. uprzejmie informuję
co następuje.
Na polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 5 lipca 2012 roku w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej zbadane zostały akta sprawy 3 Ds. 280/10 Prokuratury Rejonowej w Grójcu.
Jak wynika z akt sprawy postanowieniem z dnia 4 czerwca 2008 roku zostało
wszczęte śledztwo w sprawie nagłego zgonu M. D. w dniu 3 czerwca 2008 roku w miejscowości S. gm. C., to jest o czyn z art. 155 k.k.
W toku postępowania przygotowawczego zasięgnięto m.in. opinii z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie z zakresu toksykologii leków i trucizn organicznych.
Biegli na podstawie prób krwi i wycinków narządów wewnętrznych pobranych ze
zwłok M. D. stwierdzili, że w próbie krwi oraz treści żołądkowej wykazano obecność
endosulfanu, w próbie krwi, treści żołądkowej i mózgu stwierdzono obecność ksylenu.
Wykazanie w materiale biologicznym obecności ksylenu i endosulfanu może świadczyć o tym, że M. D. przyjął przed śmiercią pewne ilości preparatu Thionex. Stwierdzenie w treści żołądkowej obecności endosulfanu i ksylenu wskazuje, że preparat ten był
wprowadzony drogą doustną.
Uzyskano również opinię z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, z której wynikało, że badanie toksykologiczne wykonane w Instytucie Ekspertyz Sądowych potwierdziło wstępne orzeczenie lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok M. D. o toksykologicznej przyczynie śmierci, wskazując
równocześnie na zatrucie endosulfanem i ksylenem. Wydobywający się zapach z jamy
ustnej oraz stwierdzona analitycznie obecność endosulfanu i ksyleniu w żołądku denata jednoznacznie wskazuje na zatrucie drogą pokarmową. W zestawie płynów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia znalazł się Thionex 350 EC płyn do oprysków
zawierający w swoim składzie endosulfan i ksylen. Jest zatem prawdopodobne, że
doszło do wypicia najprawdopodobniej omyłkowo tegoż płynu przez M. D.
Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonych badań pośmiertnych, w tym sekcji
zwłok, badania histopatologicznego oraz toksykologicznego stwierdzono, że nic nie
sprzeciwia się przyjęciu zgonu M. D. jako zatrucia śmiertelnego kompleksowego endosulfanem i ksylenem.
Badania sekcyjne i histologiczne nie wykazały żadnych zmian o charakterze urazowym, które wskazywałyby na ślady walki przed śmiercią denata. Z punktu medyczno-sądowego nie ma podstaw, aby twierdzić, że śmierć M. D. była wynikiem zabójstwa,
jednak ostateczne rozstrzygnięcie leży poza kompetencją biegłych z medycyny sądowej.
Zasięgnięto także opinii biegłego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na temat przybliżonych warunków atmosferycznych oraz ustalenia warunków biometrycznych w dniu 3 czerwca 2008 roku, w tym dwóch dni poprzedzających tę datę na obszarze wsi S.
Prokurator Rejonowy w Grójcu postanowieniem z dnia 31 lipca 2009 roku umorzył śledztwo o czyn z art. 155 k.k. wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.). Prokurator przyjął, że zatrucie M. D. było następstwem albo własnego działania albo też omyłkowego działania w powiązaniu ze
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zmęczeniem organizmu, bądź zdarzenia wypadkowego powiązanego z wyżej wymienionym czynnikiem.
Podjętą decyzję merytoryczną zaskarżyła matka E. D. podnosząc, iż wydana została przedwcześnie, bowiem uważa, iż śmierć syna nastąpiła w wyniku ostrego zatrucia,
jednakże jej zdaniem doszło do tego wskutek działania osób trzecich.
Sąd Rejonowy w Grójcu postanowieniem z dnia 2 października 2009 roku zażalenia nie uwzględnił i postanowienie o umorzeniu śledztwa utrzymał w mocy,
uznając iż twierdzenia pokrzywdzonej podważające ocenę prokuratora o umorzeniu
postępowania stanowią subiektywną interpretację zdarzenia, nie popartą jednak
dowodami.
Prokuratura Okręgowa w Radomiu w ramach zwierzchniego nadzoru służbowego
zbadała akta sprawy oraz zwróciła się pismem z dnia 7 grudnia 2009 roku do Prokuratora Rejonowego w Grójcu o wykonanie czynności w trybie art. 327 §3 k.p.k., celem
poczynienia ustaleń odnośnie do zarzutów stawianych przez E. D., w szczególności
o wykonanie czynności z udziałem biegłego lekarza medycyny, który wykonywał sekcję
zwłok M. D., w tym dotyczącą stwierdzenia w tchawicy znacznej ilości krwistego śluzu.
Biegły specjalista patomorfolog udzielił odpowiedzi na zadane przez prokuratora
pytania uznając, iż obecność znacznej ilości krwistego śluzu w tchawicy oraz obraz
mikroskopowy płuc świadczą o toksycznym działaniu trucizn zarówno endosulfanu
jak i ksylenu. Trucizny te po dostaniu się do organizmu drogą pokarmową zostają
wchłonięte do krwi i z nią docierają do wszystkich narządów ustroju. Płuca jako
narząd bogato unaczyniony jest zawsze narażony na działanie toksyczne. Dlatego
reakcja na działanie trucizny w drogach oddechowych tj. płucach jest wyraźnie widoczna w postaci obrzęku płuc z domieszką krwi oraz produkcji nadmiernej ilości
śluzu.
Nadmierna produkcja śluzu była spowodowana reakcją ogólnoustrojową organizmu, a konkretnie gruczołów śluzowych znajdujących się w drogach oddechowych w odpowiedzi na obecność trucizn w organizmie, która przemieszcza się drogą
krwi. W żadnym wypadku nie świadczy to o wziewnym wprowadzeniu substancji
trujących.
Nadto w ocenie biegłego wykluczyć należy, aby do śmierci M. D. doszło na skutek
przyciśnięcia mu do ust materiału nasączonego środkiem ochrony roślin, a zgodnie z wnioskami zawartymi w protokole sekcji zwłok oraz opinią Katedry i Zakładu
Medycyny Sądowej w Krakowie do zatrucia doszło wyłącznie drogą pokarmową. Zatkanie przewodów oddechowych tj. ust, nosa przez przyciskanie szmaty nasączonej
środkiem ochrony roślin spowodowałoby śmierć z uduszenia. Takich cech świadczących o uduszeniu nie stwierdzono w badaniu makroskopowym (sekcja zwłok), ani
w badaniu mikroskopowym (badanie histologiczne wycinków z płuc). Ponadto taka
droga zatrucia środkiem ochrony roślin tj. droga wziewna wymaga czasu mierzonego
w wielu godzinach ciągłego narażenia na taką substancję. Przytrzymywanie szmaty
nasączonej trucizną przez wiele godzin zostawiłoby wyraźne ślady wokół ust, nosa,
dobrze widoczne na sekcji. Poza tym w żołądku stwierdzono znaczną ilość papkowatej
treści pokarmowej, co świadczy o tym, że zgon nastąpił niedługo po ostatnim posiłku,
gdyż pokarm nie został jeszcze strawiony i „przesunięty” do jelit.
Na podstawie samego przekrwienia błony śluzowej żołądka nie można wyciągać
żadnych wniosków na temat drogi podania trucizny. Natomiast obecność substancji
toksycznych w żołądku jednoznacznie świadczy o dustnej drodze podania. Zarówno
endosulfan jak i ksylen nie są substancjami żrącymi, a więc takimi, które spowodowałyby martwicę ściany z jej przedziurawieniem (perforacją). Dlatego po wypiciu cieczy, w której znajdowały się te substancje nie doszło do uszkodzenia błony śluzowej
przełyku i żołądka.
Po wykonaniu szeregu czynności Prokurator Rejonowy w Grójcu pismem z dnia
22 lutego 2010 roku poinformował pokrzywdzoną, że po ich wykonaniu w trybie
art. 327 §3 k.p.k. nie dostarczyły one nowych faktów i brak jest podstaw do podjęcia
na nowo umorzonego śledztwa.
Prokurator Okręgowy w Radomiu po zapoznaniu się z wnioskami E. D. o dokonanie dalszych czynności procesowych pismem z dnia 8 marca 2010 roku wskazał

188

20. posiedzenie Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.

Prokuratorowi Rejonowemu w Grójcu na potrzebę podjęcia umorzonego postępowania
przygotowawczego, celem wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy.
Postanowieniem z dnia 19 marca 2010 roku podjęte zostało na nowo umorzone śledztwo, w toku którego wywołano m.in. opinię z Instytutu Ekspertyz Sądowych
w Krakowie. Biegli z zakresu toksykologii trucizn nieorganicznych i toksykologii leków
oraz trucizn organicznych w badanej krwi nie stwierdzili obecności środków odurzających, obecności leków i substancji toksycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
leków psychotropowych i nasennych. W treści żołądka oraz ocieklinie z nerki nie
stwierdzono także innych środków farmakologicznych oraz trudno lotnych trucizn
organicznych pochodzenia naturalnego i syntetycznego w stężeniach umożliwiających wykrycie tego środka. Także w wycinkach wątroby, nerki, treści żołądka i jelita
cienkiego nie wykryto obecności ołowiu, chromu, talu i arsenu, azotanów, azotynów
i cyjanku.
Prokurator Rejonowy w Grójcu postanowieniem z dnia 18 listopada 2010 roku
umorzył śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci M. D. to jest o czyn
z art. 155 k.k. wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego (art. 17 §1
pkt 2 k.p.k.). Prokurator przyjął, iż zgon M. D. nie jest wynikiem działania osób trzecich. Brak jest jednoznacznych dowodów prowadzących do stwierdzenia, że zgon M. D.
był wynikiem zamachu samobójczego. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego
prowadzi do stwierdzenia, że zatrucie M. D. było następstwem omyłkowego działania
w powiązaniu ze zmęczeniem organizmu, bądź też następstwem zdarzenia losowego.
Sąd Rejonowy w Grójcu po rozpoznaniu zażalenia złożonego przez pokrzywdzoną
E. D. postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2011 roku utrzymał w mocy zaskarżone
postanowienie.
Sąd uznał, iż postępowanie przygotowawcze przeprowadzone zostało w sposób
rzetelny i dokładny. Zostały wykonane wszelkie czynności procesowe zmierzające do
ustalenia przebiegu wydarzeń i dokonania ich prawnokarnej oceny. Zażalenie pokrzywdzonej stanowi polemikę z ustaleniami postępowania przygotowawczego poczynionymi przez prokuratora, w tym chybiony jest zarzut skarżącej, że prokurator
powinien wykazać, że do zgonu jej syna doszło bez jakiegokolwiek udziału osób trzecich. Organy prowadząc sprawę badają, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Ta
kwestia jest najważniejsza w postępowaniu przygotowawczym. Jeśli brak jest podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa prokurator umarza postępowanie. Nadto Sąd podniósł, iż pokrzywdzona w toku postępowania wskazywała
osoby, które mogłyby jej zdaniem być podejrzane o popełnienie przestępstwa, jednak
zeznania świadków przesłuchanych w przedmiotowej sprawie, nie dały podstaw, aby
stwierdzić, że ktokolwiek chciałby targnąć się na życie zmarłego. Jego śmierć mogła
wywołać u rodziców podejrzenia spowodowane między innymi nielicznymi sporami
sąsiedzkimi, czy rodziców zmarłego z jego teściami, jednak nie ma żadnych dowodów na to, by zmarł z powodu działania osób trzecich, bądź by był doprowadzony do
stanu bezbronności poprzez zażycie leku, którego de facto w organizmie denata nie
stwierdzono.
W wyniku badania akt śledztwa w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej dostrzeżono uchybienia zaistniałe w początkowej fazie
postępowania. Zwrócono uwagę na fakt, iż oględziny miejsca zdarzenia były utrudnione (noc, pole, brak dostatecznego oświetlenia), tym niemniej przy podnoszeniu na
miejscu zdarzenia przez rodzinę M. D. o podejrzeniu udziału osób trzecich w popełnieniu przestępstwa należało czynność oględzin powtórzyć z rana następnego dnia,
celem poszukiwania innych ewentualnych dowodów. Nadto przed przekazaniem do
Instytutu Ekspertyz Sądowych zabezpieczonych środków ochrony roślin wskazane
było sprawdzenie, czy znajdują się na opakowaniach ślady linii papilarnych. Czynności tych nie wykonano, a z uwagi na fakt, iż są one nieodwracalne, nie ma możliwości
ich konwalidowania.
Zaistniałe nieprawidłowości wskazano w odrębnym piśmie Prokuratorowi Apelacyjnemu w Lublinie.
W aktualnym stanie sprawy można jedynie przyjąć hipotezę o nieszczęśliwym wypadku poprzez nieumyślne zażycie środka ochrony roślin, brak jest natomiast dowo-
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dów na przyjęcie wersji samobójstwa, czy też udziału osób trzecich do namowy na
targnięcie się na życie, czy też zabójstwa.
W tej sytuacji nie znajduję podstaw do podejmowania dalszych działań w przedmiotowej sprawie, bowiem nie zachodzą nowe, nieznane wcześniej okoliczności, które
uzasadniałyby podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego,
Roberta Mamątowa oraz Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
oraz do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo często do mojego biura senatorskiego zgłaszają się obywatele
mający problemy z kwestiami geodezyjnymi, które muszą wyjaśniać na
drodze sądowej. Niejednokrotnie w tych sprawach ze względu na rozbieżne
informacje są powoływani biegli. I właśnie w trakcie wyjaśniania jednej z takich spraw dotarłem do pisma wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, zawierającego następujące wyjaśnienia. „(…) Nadzór nad biegłymi sądowymi sprawuje prezes właściwego sądu okręgowego,
zatem skargi na czynności biegłego sądowego, wykonane na zlecenie sądu,
mogą być rozpoznawane jedynie w postępowaniu sądowym. Wyłączone są
w takim przypadku uprawnienia organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie kontroli treści opinii wykonywanych przez biegłych sądowych, którzy chociaż mają uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji
i kartografii, to wykonywane przez nich czynności odbywają się w ramach
i na potrzeby postępowania sądowego. Reasumując, opinie sporządzone na
potrzeby i w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym podlegają
ocenie wyłącznie przez organ prowadzący postępowanie, czyli właściwy sąd
rejonowy. Tylko sąd rejonowy jest władny do oceny takich opinii. Zwracam
jednocześnie uwagę, że osoba posiadająca uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, która sporządza jako biegły sądowy opinię, nie może ponosić odpowiedzialności zawodowej za nierzetelne sporządzanie takiej opinii.
Może to być natomiast podstawą do zwolnienia jej z funkcji biegłego przez
prezesa sądu okręgowego. W oparciu o powyższe informuję, że organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jakim jest WINGiK, nie posiada kompetencji do przeprowadzenia (…)” działań kontrolnych w zakresie rzetelności
opinii biegłego.
W związku z tą ciekawą interpretacją zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o ustosunkowanie się do tej opinii oraz o informacje
w zakresie zasad i trybu powoływania geodetów na biegłych sądowych.
Dodatkowo prosimy o odpowiedź na pytanie, czy faktycznie biegli sądowi
nie ponoszą odpowiedzialności za błędy. Pragniemy zauważyć, że ww. biegli
są na sali jedynymi fachowcami ze swojej dziedziny, a nawet jeśli strona postępowania wykona opinię u innego niezależnego biegłego, to jest ona odrzucana tylko z powodu, iż jest pozaprocesowa. Podobna sytuacja jest podczas
prowadzenia postępowań prokuratorskich.
Panią Rzecznik, Pana Prokuratora Generalnego prosimy o rozważenie następującej kwestii. Czy może mieć miejsce taka sytuacja, że biegli sądowi
są bezkarni, bo w sumie nikt, nawet sąd, nie jest w stanie ocenić rzetelności
zawodowej biegłego? Czy taka sytuacja nie stwarza zasadnego zagrożenia
dla nieprawidłowości w postępowaniach sądowych i jest ewidentnie niekorzystna dla stron postępowania? Bo jeśli biegły potwierdza nieprawdę, to odpowiedzialność zawodowa jest w takim przypadku dalece niewystarczająca.
W takiej sytuacji biegły powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, a w chwili obecnej co najwyżej może zostać
odwołany z funkcji biegłego sądowego. Czy zdaniem Państwa taka sytuacja
nie prowadzi do nadużyć i łamania zasad prawa obowiązującego w Polsce?
Z góry dziękujemy za szczegółowe wyjaśnienie powyżej opisanej kwestii.
Z poważaniem			
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń			
Andrzej Pająk			

Marek Martynowski
Henryk Górski
Robert Mamątow
Wojciech Skurkiewicz
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Odpowied
PROKURATORA
GENERALNEGO
Warszawa, 5.12.2012 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 16 listopada 2012 roku, zgodnie
z art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu tekstem oświadczenia złożonego przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia
Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 roku, przedstawiam w tym zakresie następujące
stanowisko.
Pytania zawarte w końcowej części wspólnego wystąpienia senatorskiego sprowadzają się w istocie do konieczności przedstawienia przez Prokuratora Generalnego stanowiska w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności biegłych z dziedziny
geodezji i kartografii z tytułu przygotowania nierzetelnych, bądź fałszywych opinii,
sporządzanych na zlecenie sądów. Autorzy wystąpienia kierując określone pytania, stoją jednoznacznie na stanowisku, że w obowiązującym systemie prawnym
brak jest wystarczających i czytelnych reguł pozwalających na merytoryczną ocenę
pracy biegłych, a nadto na możliwość ewentualnego pociągnięcia biegłych do odpowiedzialności karnej, związanej z faktem sporządzenia przez nich nierzetelnych
opinii. Senatorowie zwracają także uwagę na niewystarczającą w takiej sytuacji
odpowiedzialność zawodową biegłych z zakresu geodezji i kartografii oraz na negatywne konsekwencje dla stron postępowania, wynikające z faktów sporządzania
nierzetelnych opinii.
Na wstępie zasadnym jest podkreślenie faktu, iż niezależnie od rodzaju postępowania, w toku którego sądy powołują biegłych z określonych specjalności, treść tych
opinii podlega ocenie sądu według reguł określonej procedury, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, reguł określonego postępowania oraz zasad logiki i wiedzy.
Analiza wystąpienia senatorskiego prowadzi do wniosku, że składający oświadczenie widzą konieczność zajęcia przez Prokuratora Generalnego stanowiska co do zakresu odpowiedzialności karnej biegłych w przypadku przygotowania przez nich opinii
zawierających fałszywe treści. Wystąpienie przedmiotowe zawiera przy tym tezę o braku, w chwili obecnej, takiej możliwości prawnej. Zdaniem autorów oświadczenia, w takim wypadku odpowiedzialność zawodowa, którą może ewentualnie ponieść biegły powołany przez sąd jest dalece niewystarczająca. Z oczywistych względów, należy zgodzić
się z autorami oświadczenia, że w przypadku poświadczenia przez biegłych nieprawdy
w sporządzanych opiniach odpowiedzialność zawodowa jest niewystarczająca. Wskazać jednak należy, iż autorzy oświadczenia nie dostrzegli, iż Rozdział XXX Kodeksu
karnego „Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości” w art. 233 §1 i 4 przewiduje odpowiedzialność karną zarówno za składanie fałszywych zeznań mających
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, a także określa odpowiedzialność biegłego, rzeczoznawcy oraz
tłumacza związaną z przedstawieniem fałszywej opinii lub tłumaczenia mającego służyć za dowód w postępowaniu. Przedmiotem ochrony wskazanym w tym przepisie
jest bowiem prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wiarygodność
ustaleń dokonanych w postępowaniach przewidzianych na podstawie ustawy. Wskazać należy, że realizacja znamion typu czynu zabronionego określonego w art. 233 §1
i 4 nie jest uzależniona od tego, czy fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy
kwestii istotnych, czy nieistotnych dla sprawy. Ustawa zatem rozciąga we wskazanym
uregulowaniu odpowiedzialność karną na biegłego, rzeczoznawcę lub tłumacza, jeśli
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przedstawią oni fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Warunkiem odpowiedzialności biegłego
jest uprzedzenie o niej lub odebranie przyrzeczenia.
Podsumowując należy podkreślić, że w polskim systemie prawnym istnieje
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej biegłych, związana z przedstawieniem przez nich fałszywej opinii. Odpowiedzialność ta jest niezależna od
ewentualnego ponoszenia przez nich odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej, uregulowanej w odrębnych przepisach. Wskazany przepis art. 233 §4 k.k. z
1997 roku stworzył nowy typ przestępstwa, nieznanego uprzednio obowiązującej
ustawie karnej. W uzasadnieniu projektu Kodeksu karnego z 1997 roku wskazano
w tym zakresie, że wprowadzenie takiego występku było reakcją na „występujące
coraz częściej wypadki fałszywych opinii lub tłumaczeń mających służyć za dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy”. Ponadto wymaga podkreślenia fakt, że wszczęcie określonego postępowania przygotowawczego dotyczącego
występku z art. 233 §4 k.k. uzależnione jest od uzyskania przez organy ścigania
informacji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa, mogących
pochodzić w szczególności od sądów oraz uczestników określonych postępowań, w
toku których opinie biegłych są sporządzane. W przypadku skazania za przestępstwo określone w art. 233 §1 i 4 sąd ma możliwość orzeczenia obok kary środka
karnego określonego w art. 39 k.k., polegającego na zakazie zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej
działalności gospodarczej.
Przedstawiając powyższą argumentację związaną ze skierowanym w trybie
art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu oświadczeniem senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9
listopada 2012 roku, wyrażam stanowisko, że w polskim systemie prawnym istnieją
uregulowania prawne pozwalające na skuteczną reakcję o charakterze prawnokarnym, w przypadkach przedstawiania przez biegłych w toku postępowań sądowych
opinii poświadczających nieprawdę.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowied
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 30.01.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 listopada 2012 roku, dotyczącego oświadczenia
złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wraz z innymi senatorami podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 roku, przesyłam
Panu Marszałkowi, wyrażone w piśmie do Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odpowiedzialności prawnej
biegłych sądowych, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych
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funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Jednocześnie informuję, że tożsame stanowisko zostało przesłane pozostałym senatorom, którzy przyłączyli się do oświadczenia
złożonego przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego.
Łączę wyrazy szacunku
Irena Lipowicz

Stanowisko
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 30.01.2013 r.
Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora na 20. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 listopada 2012 roku, przedstawiam następujące stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odpowiedzialności prawnej biegłych sądowych,
którzy posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii.
Należy zwrócić uwagę, że odpowiedzialność zawodowa osób posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii została uregulowana w art. 46 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) (dalej: u.g.k.). Z przepisu
tego wynika, że odpowiedzialność zawodowa wiąże się z wykonywaniem samodzielnej
funkcji w geodezji i kartografii w rozumieniu art. 42 ust. 2 u.g.k. Wydanie opinii przez
biegłego sądowego może, ale nie musi wiązać się z wykonywaniem samodzielnej funkcji w geodezji i kartografii. Jeżeli w ramach formułowania określonej opinii dochodzi
np. do kierowania pracami lub wykonywania czynności rzeczoznawcy podlegających
zgłoszeniu do zasobów, w myśl art. 12 u.g.k., to biegły ponosi również odpowiedzialność zawodową na podstawie art. 46 u.g.k.
Istotą problemu jest zatem rozróżnienie funkcji biegłego sądowego od wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii. Jeżeli opinia biegłego nie ma
charakteru pracy geodezyjnej, to nie może być mowy o odpowiedzialności zawodowej
na podstawie art. 46 u.g.k. Rozróżnienie takie przyjmowane jest także w orzecznictwie
sądów administracyjnych (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 14 września 2011 roku, sygn. akt IV SA/Wa 882/11).
Powyższe nie oznacza jednak, że biegły sądowy z zakresu geodezji i kartografii nie
ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków i jego działalność nie podlega kontroli. Trzeba z całą mocą podkreślić, że opinia biegłego jest jedynie
dowodem w postępowaniu sądowym i każdorazowo podlega ocenie sądu pod względem
rzetelności i prawidłowości wykonania. Strony postępowania mogą składać zastrzeżenia
do opinii biegłego, co w konsekwencji (w przypadku gdy zastrzeżenia są zasadne) może
prowadzić do zlecenia wykonania opinii uzupełniającej pisemnej bądź ustnej na rozprawie, a w razie konieczności także do powołania innego biegłego. Opinia biegłego podlega
także ocenie w ramach kontroli instancyjnej sprawowanej przez sąd II instancji.
Przechodząc do wyjaśnienia problemu wpisywania osób mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe z zakresu geodezji na listę biegłych sądowych informuję, że kwestie
te regulują obecnie przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycz-
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nia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133 ze zm.). Stosownie
do treści §12 rozporządzenia, biegłym może być ustanowiona osoba, która: korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich; ukończyła 25 lat życia; posiada teoretyczne
i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła,
a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona; daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego oraz wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi
dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa właściwego sądu okręgowego. Biegłych ustanawia się na okres
5 lat. Prezes właściwego sądu okręgowego może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych
powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności. Zwolnienie
z funkcji biegłego następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie
do Ministra Sprawiedliwości, a następnie skarga do sądu administracyjnego.
Nie ulega wątpliwości, że biegły podlega odpowiedzialności karnej za popełnienie
przestępstwa. Najczęściej w grę wchodzić tu mogą przestępstwa, które godzą w wiarygodność dokumentów. Przede wszystkim chodzi tu o przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego określonego w art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) (dalej: k.k.). Zachowanie się sprawcy tego przestępstwa
polega na poświadczeniu nieprawdy w autentycznym dokumencie, który sporządzony jest przez sprawcę czynu, a więc przez osobę upoważnioną do jego wystawienia.
Do kręgu osób uprawnionych do wystawienia dokumentu zalicza się także biegłego
sądowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2001 roku, sygn. akt IV
KKN 563/97). Przestępstwo określone w art. 271 k.k. popełnia biegły sądowy, który
poświadcza nieprawdę w opinii w zakresie okoliczności mającej znaczenie prawne.
Nie ulega wątpliwości, że opinia biegłego, która jest sporządzana na zlecenie sądu
lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych dotyczy okoliczności mających znaczenie prawne. W przeciwnym razie nie byłoby powodu
uzasadniającego powołanie biegłego. Przyjmuje się, że tzw. poświadczenie nieprawdy
może polegać nie tylko na stwierdzeniu okoliczności nieistniejącej lub zaprzeczeniu
istniejącej, lecz również na zatajeniu tego, co zdarzyło się naprawdę i co należało
stwierdzić. Należy także wskazać na przepis art. 233 §4 k.k., zgodnie z którym kto,
jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że między przepisami
art. 271 §1 k.k. oraz art. 233 §4 k.k. może zachodzić tzw. stosunek krzyżowania, prowadzący do kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy określonego w art. 11 §2 k.k.
(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 roku, sygn. akt I KZP
18/08). W razie skazania biegłego za popełnienie ww. przestępstw, strona prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego może żądać jego wznowienia na podstawie
określonej w art. 403 §1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Należy zwrócić także uwagę na przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości projekt
założeń do projektu ustawy o biegłych sądowych, mającej stanowić kompleksowe uregulowanie problematyki funkcjonowania biegłych sądowych. Nowe przepisy mają zobowiązywać organy zlecające do zawiadamiania prezesa sądu okręgowego o każdym przypadku
rażących uchybień w realizacji powierzonych obowiązków, w szczególności gdy opinia zostanie skutecznie zakwestionowana bądź okaże się nieprzydatna. Zaprojektowano także
inne rozwiązania, które mają zapewnić prezesom sądów okręgowych odpowiednie środki służące do skutecznego sprawowania nadzoru na biegłymi sądowymi i umożliwiające
pozbawianie uprawnień osób niegwarantujących należytego wykonywania obowiązków.
Projekt założeń do projektu ustawy o biegłych sądowych dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i
pozalegislacyjnych www.bip.kprm.gov.pl. Projekt został oznaczony nr ZA16.
Łączę wyrazy szacunku
Irena Lipowicz
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Odpowied
MINISTRA
SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 18 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo Wicemarszałka Senatu RP Pani Marii Pańczyk-Pozdziej
z dnia 16 listopada 2012 r., BPS/043-20-839-MS/12, do którego załączono oświadczenie złożone przez senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego, Roberta Mamątowa i Wojciecha Skurkiewicza, podczas 20. posiedzenia Senatu w dniu 9 listopada 2012 r.,
dotyczące odpowiedzialności osób posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, wydających opinie w charakterze
biegłych sądowych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Tryb ustanawiania biegłych sądowych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).
Zgodnie z §1 rozporządzenia, biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym
prezes tego sądu. Biegłych ustanawia się na okres 5 lat. Ustanowienie biegłym osoby
zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę, zaś
wykonującej wolny zawód – opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy
(§3). Zgodnie z §12 rozporządzenia, biegłym może być ustanowiona osoba, która:
– korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– ukończyła 25 lat życia,
– posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki,
techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
– daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
– wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Biegli sądowi wpisywani są na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego
i podlegają jego nadzorowi. Prezes m.in. może zwolnić z funkcji biegłego sądowego,
jeżeli nienależycie wykonuje on swoje obowiązki (§6 rozporządzenia).
Pragnę wskazać, że o ile ustanowienie biegłym sądowym następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez prezesa sądu okręgowego w trybie określonym
w Kodeksie postępowania administracyjnego, o tyle powołanie biegłego do wydania
opinii w konkretnej sprawie następuje na podstawie postanowienia organu procesowego (sądu, prokuratora). Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego warunkowane jest
koniecznością zasięgnięcia wiadomości specjalnych, mających istotne znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy (art. 278 §1 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 193 §1
Kodeksu postępowania karnego). Przepisy regulujące procedurę karną i cywilną nie
ograniczają przy tym organu procesowego w wyborze osoby posiadającej wiadomości
specjalne jedynie do kręgu biegłych sądowych, a więc osób wpisanych na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego. Do wydania opinii w konkretnym postępowaniu może zatem zostać powołana także osoba posiadająca wiadomości specjalne, nie
wpisana na listę biegłych sądowych (tzw. biegły ad hoc).
Podkreślenia wymaga, że w polskim systemie prawnym nie występuje instytucja
dowodu z tzw. prywatnej opinii biegłego, a więc z opinii sporządzonej przez eksperta
na zlecenie strony (lub uczestnika postępowania nieprocesowego). W świetle regulacji
kodeksowych, opinią biegłego jest wyłącznie opinia sporządzona przez osobę wyznaczoną przez sąd. Prywatne ekspertyzy opracowywane na zlecenie stron, przed lub
w toku postępowania, traktowane są jedynie jako wyjaśnienie stanowiące poparcie,
z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, stanowiska stron.
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Jednocześnie pragnę wskazać, że zlecając wydanie opinii z zakresu geodezji i kartografii, organ procesowy winien mieć na uwadze regulacje zawarte w ustawie z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287,
z późn. zm.). Wprowadza ona bowiem wobec osób wykonujących funkcję biegłych sądowych, prowadzących prace geodezyjne i kartograficzne podlegające obowiązkowi
zgłoszenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wymóg posiadania uprawnień zawodowych, nadanych zgodnie z przepisami ustawy (art. 47).
Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności biegłych wydających na zlecenie sądu
opinie z zakresu geodezji i kartografii, uprzejmie informuję, że ocena opinii dokonywana jest przez niezawisły sąd zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, a jej podważenie może nastąpić jedynie w sposób przewidziany przepisami normującymi postępowanie przed sądami. Strony i uczestnicy postępowania mają zatem prawo zgłaszać
w jego trakcie zastrzeżenia do sporządzonej przez biegłego opinii (także przedstawiając
na ich poparcie ekspertyzy prywatne), a w przypadku przyjęcia przez sąd opinii za
podstawę rozstrzygnięcia w sprawie – wnieść apelację od wydanego orzeczenia.
Stwierdzenie przez sąd, że opinia sporządzona przez biegłego sądowego (tj. biegłego wpisanego na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego) jest nierzetelna,
stronnicza czy wydana niezgodnie ze sztuką, może stanowić podstawę podjęcia przez
prezesa działań nadzorczych, w tym wydania decyzji o zwolnieniu biegłego z funkcji
w oparciu o §6 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych. Kontrola nad wykonywaniem uprawnień nadzorczych przez prezesów sądów okręgowych oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji prezesów w przedmiocie odmowy ustanowienia biegłym i zwolnienia z funkcji biegłego sądowego należy do kompetencji Ministra Sprawiedliwości.
Podkreślić jednak należy, że Minister Sprawiedliwości i prezesi sądów okręgowych
sprawują nadzór jedynie nad działalnością administracyjną sądów. Nadzór ten nie
może wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli (art. 9b ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z późn. zm./). Z jego zakresu wyłączona zatem jest możliwość samodzielnego dokonywania merytorycznej oceny dowodów przeprowadzonych przez sąd.
Ponadto, pragnę wskazać, że każdy biegły przedstawiający fałszywą opinię mającą
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 §4 Kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.
Warto podkreślić także, iż zgodnie z art. 403 §1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 540 §1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, oparcie orzeczenia sądu na
fałszywej opinii biegłego stanowi podstawę wznowienia prawomocnie zakończonego
postępowania.
Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej przepisami rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych oraz odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa karnego, osoby wykonujące czynności biegłych, posiadające uprawnienia zawodowe
nadane w trybie odrębnych przepisów (np. lekarze, osoby posiadające uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, rzeczoznawcy
majątkowi), podlegają reżimowi przepisów regulujących zasady wykonywania określonego zawodu.
Kwestia odpowiedzialności zawodowej osób posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii normuje ustawa
– Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z art. 46 ustawy, w sprawach odpowiedzialności zawodowej orzeka Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewódzkiego
inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności jest stwierdzenie, że osoba posiadająca uprawnienia zawodowe ze
swojej winy naruszyła przepis art. 42 ust. 3 ustawy. Przepis ten stanowi, że osoby
wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii obowiązane są
wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
Wydaje się, że w sytuacji, gdy opinia sporządzona przez biegłego z zakresu geodezji i kartografii nie została przyjęta przez sąd za podstawę rozstrzygnięcia, brak jest
przeszkód prawnych do ewentualnego wszczęcia wobec autora opinii, posiadającego
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uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii, postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, o ile przy wydawaniu opinii w sposób zawiniony naruszył on obowiązki wymienione w art. 42 ust. 3
prawa geodezyjnego i kartograficznego. Podkreślić należy, że sam fakt zakwestionowania przez sąd ekspertyzy nie musi oznaczać, iż zaistniały podstawy uzasadniające
zastosowanie kar dyscyplinarnych wymienionych w art. 46 ust. 1 prawa geodezyjnego
i kartograficznego. Sąd dokonuje bowiem oceny przedstawionej opinii zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, kierując się zasadami doświadczenia życiowego i logiki.
Negatywna ocena ekspertyzy może wynikać np. z jej nieprzekonującego uzasadnienia
czy nieczytelnego sformułowania wniosków. Nie musi zatem wiązać się z naruszeniem
przez biegłego obowiązków określonych w prawie geodezyjnym i kartograficznym.
Pragnę ponadto wskazać, że nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje, w myśl
art. 6 ust. 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego, minister właściwy do spraw administracji publicznej. Ocena realizacji przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przewidzianych ustawą uprawnień i obowiązków w odniesieniu do osób
posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii należy zatem
do kompetencji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Wyrowińskiego
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej
Pragnę wyrazić moje zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach
w sprawie przystąpienia Polski do European Southern Observatory (ESO).
We wrześniu ubiegłego roku w mediach ukazały się informacje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chciałoby, aby Polska stała się
członkiem ESO, że w ciągu miesiąca przygotuje instrukcję negocjacyjną i rozpocznie rozmowy o przystąpieniu do ESO.
Instrukcja jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa, ale minął
rok i sprawa przystąpienia niestety nadal jest w zawieszeniu.
Europejskie Obserwatorium Południowe to główna europejska organizacja zajmująca się sprawami badań wszechświata prowadzonych z powierzchni Ziemi. To jej teleskopy uczestniczą w najważniejszych odkryciach,
to dzięki tym urządzeniom uzyskiwane są piękne zdjęcia obiektów niebieskich, które podziwiamy w mediach, to członkowie ESO szczycą się największą liczbą publikacji naukowych.
Udział w ESO przyniesie korzyści nie tylko polskim naukowcom, ale także – a może przede wszystkim – gospodarczo-technologiczne korzyści dla
naszego kraju. Część pieniędzy płaconych jako składka członkowska musi
wrócić do naszego kraju, m.in., poprzez kontrakty dla przemysłu.
Bardzo istotne jest szybkie wejście do ESO. Organizacja jest teraz
w przededniu gigantycznej inwestycji przekraczającej miliard euro – rozpoczyna budowę największego na świecie teleskopu optycznego E-ELT o średnicy blisko 40 metrów. W najbliższym czasie firmy z różnych krajów europejskich będą starać się o kontrakty na budowę elementów tego teleskopu.
Mamy jeszcze szanse, aby polskie przedsiębiorstwa również otrzymały taką
możliwość – potrzebna jest tylko stanowcza decyzja rządu.
Nasz południowy sąsiad, Czechy, od kilku lat jest już członkiem ESO
i otrzymał prestiżowe centrum naukowe wielkiej sieci radioteleskopów
ALMA.
Przystąpienie do ESO oznacza także współpracę z Europejskim Obszarem Badań, podejmowanie działań w ramach tej organizacji wspólnie z Unią
Europejską, a także zwiększenie szans w konkursach o granty europejskie
(np. ERC). Poza naukowcami organizacja zatrudnia inżynierów, projektantów, informatyków i innych specjalistów.
Będę zobowiązany za wyjaśnienia w tej sprawie.
Jan Wyrowiński


Odpowied
Warszawa, 18 grudnia 2012 r
Pani Wicemarszałek Senatu
Maria Pańczyk-Pozdziej
Senat RP
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Jana Wyrowińskiego z dnia 9 listopada 2012 r. złożonego na 20. posiedzeniu Senatu uprzejmie przekazuję następujące
informacje:
∙ prace w MNiSW nad przygotowaniem instrukcji negocjacyjnej zostały rozpoczęte
w styczniu 2011 r. i nie zostały jeszcze zakończone akceptacją Ministra,
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∙ cały czas trwają robocze konsultacje pracowników MNiSW z przedstawicielami
polskiego środowiska astronomicznego,
∙ przy różnych sposobnościach mają także miejsce kontakty z przedstawicielami ESO; np. w styczniu 2013 r. odbędą się w Warszawie warsztaty ESO dla
przemysłu. Przy tej okazji spodziewana jest wizyta Dyrektora Generalnego ESO,
prof. Tima de Zeeuve i spotkanie z członkiem kierownictwa resortu.
Mam nadzieję, że te informacje są wystarczające na tym etapie przygotowań do
ewentualnego rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do ESO.
Przy okazji pozwolę sobie nadmienić, i mam nadzieję, że Pan Senator Jan Wyrowiński się ze mną zgodzi, że pozycja negocjacyjna Polski w przedmiotowej sprawie nie
powinna podlegać zbyt wczesnemu upublicznianiu.
Z wyrazami szacunku
Barbara Kudrycka
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Oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Poprzez niniejsze oświadczenie pragnę zainteresować Szanowną Panią
cenną inicjatywą podjętą przez szkołę działającą w moim okręgu wyborczym.
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie, odpowiadając na uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia października
2012 r. miesiącem pamięci generała Stanisława Maczka w 120. rocznicę jego
urodzin i 70. rocznicę utworzenia 1. Dywizji Pancernej, podjął szereg działań
mających na celu przypomnienie chlubnej, ale i tragicznej historii tego wybitnego dowódcy i wielkiego Polaka. Efektem prac młodzieży i nauczycieli będzie
zorganizowana 14 listopada konferencja historyczna pod tytułem „Generał
Maczek i jego żołnierze”. W konferencji wezmą udział pracownicy naukowi
Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki
Koszalińskiej, z którą szkoła od lat współpracuje na różnych płaszczyznach.
Inicjatorem tego cennego projektu jest nauczyciel z Zespołu Szkół nr 2 Piotr Potomski, autor książki wydanej nakładem Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej pod tytułem „Lieutenant General Stanisław Maczek 1892–1994”.
Mam zaszczyt i honor patronować temu przedsięwzięciu. Będąc na spotkaniu z młodzieżą tej szkoły, przekonałem się jak ważne dla młodego pokolenia jest przybliżanie sylwetek Polaków – „wzorów cnót patriotycznych tak
bardzo potrzebnych w odbudowie wielkości naszego kraju oraz umacnianiu jego godnego miejsca w świecie”. Zapał młodzieży związany z przygotowaniem konferencji, liczba referatów i prac plastycznych, a także program
artystyczny, który uświetni konferencję, dobitnie świadczą o bardzo dobrej
pracy wychowawczej szkoły i celowości podejmowania wspólnych działań
na rzecz młodego pokolenia.
Z satysfakcją dzielę się dumą i radością z powodu tego niecodziennego
wydarzenia, proszę też o przekazanie nauczycielom i uczniom podziękowań
za realizację uchwały Senatu. List od Pani Minister byłby dla społeczności tej
szkoły najpiękniejszym prezentem z okazji 55-lecia istnienia szkoły obchodzonego w tym miesiącu.
Z poważaniem
Piotr Zientarski


Odpowied
Warszawa, 2012.12.05
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Pana Senatora RP Piotra Benedykta Zientarskiego
(nr BPS/043-20-841/12), informuję, że dostałam zaproszenie na obchody 55-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie połączone z konferencją naukową
„Generał Maczek i jego żołnierze”, organizowaną przez tę szkołę w dniu 14 listopada
br. Niestety, z powodu nadmiaru innych obowiązków nie mogłam osobiście uczestniczyć w tym podniosłym wydarzeniu, toteż na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół skierowałam list z podziękowaniami za zaproszenie i z życzeniami dalszych osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Z wyrazami szacunku
Krystyna Szumilas
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Oświadczenie senatora Marka Ziółkowskiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem sygnalizowały problemy związane z wyłudzaniem podatku VAT w ich branży. Izby złożyły petycje do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z propozycjami
zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Nowelizacje ustawy o VAT
z kwietnia i lipca 2011 r. wprowadziły mechanizm odwróconego obciążenia
w obrocie złomem oraz załącznik 11 zawierający listę towarów (osiem pozycji według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), dla których stosuje się
samo naliczenie. Zdaniem izb branżowych luki w załączniku pozwalają na
uznaniową klasyfikację surowców, co może prowadzić do obejścia samonaliczania i wyłudzania podatku VAT przez nieuczciwych przedsiębiorców.
W związku z informacjami o wyłudzeniach, które miały miejsce przed wprowadzeniem samonaliczania, wiele podmiotów w branży jest kontrolowanych
i karanych, między innymi przez organy podatkowe. Urzędy kontroli skarbowej nie uwzględniają przy tym faktu, że podatnik mógł nie wiedzieć, że na
wcześniejszym etapie obrotu złomem doszło do wyłudzenia podatku i w dobrej wierze odliczył naliczony VAT z faktur dostawcy.
Według organizacji z branży recyklingu złomu uzupełnienie załącznika 11
do ustawy o VAT o brakujące pozycje PKWiU zapobiegłoby dalszym wyłudzeniom i pozwoliłoby zwiększyć roczne wpływy budżetowe nawet o 7 miliardów złotych. Wprowadzenie zaś do prawa podatkowego definicji należytej
staranności ochroni uczciwe firmy przed skutkami działań oszustów.
Uprzejmie proszę o informację na temat działań resortu finansów mających na celu poprawę ściągalności podatku VAT oraz zwiększenia szczelności systemu tak, by uniemożliwić wyłudzenie podatku. Proszę także Pana
Ministra o odpowiedź, czy w tym kontekście ministerstwo planuje wprowadzić zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, które proponuje branża recyklingu złomu.
Z poważaniem
Marek Ziółkowski


Odpowied
Warszawa, 14 grudnia 2012 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 16 listopada 2012 r. Nr BPS-043-20-842/12 oświadczenia senatora Marka Ziółkowskiego dotyczącego nieprawidłowości występujących w sektorze recyclingu, pragnę uprzejmie przedstawić następujące stanowisko.
Analizując poruszoną w niniejszym oświadczeniu problematykę oszustw i nadużyć w obrocie złomem wraz z propozycjami mającymi na celu uszczelnienie systemu
podatkowego w tym obszarze na wstępie zauważenia wymaga, że przepisy ustawy
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z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054
z późn. zm.) – dalej „ustawa o VAT” – muszą pozostawać w zgodzie z systemem podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej. Ustawodawstwa państw członkowskich
Unii Europejskiej podlegają bowiem ścisłej harmonizacji w zakresie konstrukcji systemu podatku od wartości dodanej (w Polsce funkcjonujący jako podatek od towarów
i usług), co oznacza, iż są one zobowiązane do przestrzegania zgodności krajowych
uregulowań w zakresie opodatkowania tym podatkiem z przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.
UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
Na wstępie należy zwrócić uwagę na istniejące rozwiązania systemowe zapobiegające oszustwom i nadużyciom wypływające bezpośrednio z jednej z fundamentalnych
zasad w podatku od towarów i usług jaką jest jego neutralność. Zasada ta wyraża
się bowiem poprzez prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, które (na
zasadach określonych w art. 167 i następnych ww. dyrektywy) powstaje w momencie,
gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Podatek ten jest bowiem
podatkiem powszechnym ukierunkowanym na opodatkowanie ostatecznej konsumpcji, występującym na wszystkich etapach obrotu – w procesie produkcji i dystrybucji.
W funkcjonowanie tego podatku wpisane jest prawo podatnika do potrącenia podatku
naliczonego w poprzedniej fazie obrotu, o ile spełniona zostanie przesłanka wykorzystania towarów i usług na potrzeby transakcji opodatkowanych (co znajduje wyraz
w treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).
Prawo do odliczenia podatku naliczonego doznaje jednak ograniczeń m.in.
w związku ze zwalczaniem przestępczości, uchylaniem się od opodatkowania oraz
ewentualnymi nadużyciami, co znajduje potwierdzenie zarówno w ww. dyrektywie jak
i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W art. 88 ust. 3a
ustawy o VAT wymienia się faktury oraz faktury korygujące, które nie dają prawa
do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego m.in. w sytuacji, gdy sprzedaż
została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez
podmiot nieistniejący, lub stwierdzają one czynności, które nie zostały dokonane.
Niezależnie od powyższego problematyka oszustw i nadużyć w zakresie wyłudzeń
podatku od towarów i usług w branży recyclingu jest przedmiotem szczególnej uwagi
Ministra Finansów.
Zarówno skala jak i stopień szkodliwości tego procederu dla przedsiębiorców i budżetu państwa miały decydujący wpływ na podjęcie decyzji o przyjęciu w ustawie o VAT
szczególnych, dopuszczonych ww. regulacjami europejskimi, rozwiązań polegających
na wprowadzeniu mechanizmu „odwrotnego obciążenia” podatkiem VAT.
Podstawą prawną dla zastosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia” podatkiem VAT jest art. 199–199a dyrektywy 2006/112/WE. W art. 199 ust. 1 oraz
art. 199a ust. 1 dyrektywy zawarty został zamknięty katalog transakcji, w odniesieniu
do których państwa członkowskie mogą postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty
VAT jest podatnik podatku od towarów i usług – odbiorca towarów i usług będących
przedmiotem tych transakcji, wśród których wymieniono dostawę zużytych materiałów, zużytych materiałów nienadających się do ponownego użycia w tym samym stanie, złomu, odpadów przemysłowych i nieprzemysłowych, odpadów przetwarzalnych,
częściowo przetworzonych odpadów oraz dostawy pewnych towarów i świadczenia
usług, wymienionych w załączniku VI (art. 199 ust. 1 lit. d dyrektywy). Do decyzji
państw członkowskich Unii Europejskiej pozostawiono zarówno ewentualne zaimplementowanie tego mechanizmu na grunt krajowych regulacji jak również które spośród enumeratywnie wskazanych w dyrektywie towary i usługi zostaną nim objęte.
Polska zastosowała omawiane rozwiązanie w odniesieniu do obrotu złomem w nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2011 r. (vide ustawa
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, Dz. U. Nr 64, poz. 332). Jednakże w związku z wątpliwościami wynikającymi z braku ustawowej definicji złomu oraz propozycjami rozszerzenia
stosowania tego mechanizmu na obrót odpadami, których odzysk i przetwarzanie
stwarzało sygnalizowane przez organizacje przedstawicielskie przedsiębiorców dzia-
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łających w szeroko definiowanej branży złomu ryzyko wystąpienia nadużyć podatkowych (np. zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane, gumowe i z tworzyw
sztucznych) podjęto stosowne działania legislacyjne. Z dniem 1 lipca 2011 r. ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie
drogowym (Dz. U. Nr 134, poz. 780), został wprowadzony do ustawy o VAT załącznik
nr 11 zawierający wykaz towarów objętych mechanizmem „odwrotnego obciążenia” na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
Od dnia 1 lipca 2011 r. mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli
spełnione zostaną wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 7 ustawy o VAT warunki:
1) nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy jest podatnik,
o którym mowa w art. 15 ustawy,
2) dostawcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, niekorzystający ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,
3) dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dla dostawy towarów, które nie mieszczą się w katalogu towarów wymienionych
w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, nie ma zastosowania regulacja przewidziana
w art. 17 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. W konsekwencji obowiązek podatkowy nie zostaje w tym
przypadku przeniesiony na nabywcę, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy tych towarów jest sprzedający.
Należy wskazać, że przepisy dyrektywy nie precyzują sposobu klasyfikowania poszczególnych towarów i usług do kategorii obejmowanych mechanizmem odwrotnego
obciążenia, nie istnieją zatem formalne przeszkody do stosowania przez Polskę, pomocniczo przy identyfikacji poszczególnych towarów, klasyfikacji statystycznej PKWiU
2008. Towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, których dostawa jest
objęta mechanizmem odwrotnego opodatkowania na podstawie ww. przepisu są zatem
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym identyfikowane przy pomocy Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).
Zgodnie bowiem z treścią art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach
wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Stosownie do
ujętych w treści załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Rady Ministrów zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zaliczenie określonego produktu do
właściwego grupowania PKWiU 2008 należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada
wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego
grupowania PKWiU 2008, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.
W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy
zaliczyć produkt, producent lub usługodawca może zwrócić się o pomoc do właściwej
jednostki określonej w komunikacie Prezesa GUS w sprawie udzielania informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym GUS
(pkt 7.3 załącznika nr 1). Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż zasady metodyczne
stanowią integralną część klasyfikacji, a zawarte w nich postanowienia obowiązują
przy jej interpretacji i stosowaniu.
Obecne przepisy eliminują wskazywaną wcześniej niepewność, która wynikała
z braku ustawowej definicji złomu. Jednakże jeżeli podmiot ma wątpliwość jaką procedurę zastosować w przypadku konkretnej operacji gospodarczej zawsze może skorzystać z instytucji interpretacji indywidualnej. Wyjaśnić w tym miejscu bowiem należy,
że instytucja interpretacji indywidualnej została przewidziana przez przepisy art. 14b–
–14p ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.
749 z późn. zm.) w celu umożliwienia zainteresowanym podmiotom wyeliminowania
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wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej
sprawie, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.
Podmiot może zwrócić się zatem do właściwego organu podatkowego z wnioskiem
o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego lub
zdarzenia przyszłego.
Interpretacje te pełnią funkcję ochronną w odniesieniu do zawartych w nich rozstrzygnięć skierowanych do ich adresatów. W świetle bowiem art. 14k §1 ww. ustawy
zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną, nie może szkodzić wnioskodawcy.
Mając powyższe na względzie należy uznać za nieuzasadnione stwierdzenie ujęte
w treści oświadczenia jakoby konstrukcja załącznika nr 11 pozwalała na uznaniowość
stosowania klasyfikacji mogącą prowadzić do wyłudzeń w podatku od towarów i usług.
Wypowiadając się w kwestii oszustw i nadużyć w zakresie uchylania się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w branży recyclingu należy jeszcze raz
podkreślić, iż problematyka ta jest przedmiotem szczególnej uwagi Ministra Finansów i jest bardzo wnikliwie analizowana przez podległe Ministrowi Finansów służby.
Organy kontroli skarbowej prowadzą szereg postępowań kontrolnych wobec podmiotów dokonujących obrotu złomem w celu zminimalizowania patologicznych działań
w omawianym zakresie. Wszelkie postępowania kontrolne prowadzone są indywidualnie, a materiał dowodowy jest drobiazgowo gromadzony, w celu rzeczywistego odzwierciedlenia transakcji gospodarczych zawieranych przez podatnika. Zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej do akt włączane są wszystkie, mające znaczenie dla sprawy,
dowody – także te wynikające z wniosków dowodowych zgłaszanych przez stronę postępowania. Organy kontroli skarbowej z należytą starannością, zgodnie z literą prawa i obowiązującym orzecznictwem prowadzą wszelkie czynności kontrolne. Dopiero
po rzetelnym ustaleniu stanu faktycznego organy te dokonują obiektywnej oceny zebranego materiału dowodowego oraz wydają bądź decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe zgodnie z przepisami podatkowymi bądź wynik kontroli, gdy ustalenia dotyczą innych nieprawidłowości. W przypadku, gdy podatnik, wobec którego prowadzone
jest postępowanie, nie zgadza się z ustaleniami może on skorzystać z przysługującego
przepisami prawa odwołania od decyzji do organu II instancji, a następnie do sądu
administracyjnego.
Działania kontrolne poza ściganiem konkretnych nadużyć mają również na celu
szczegółowe zidentyfikowanie problemu, zebranie danych niezbędnych do określenia
jego skali i zakresu oraz poznanie zasad funkcjonowania mechanizmu wyłudzeń. Zebrane informacje stanowią istotny element dla wyznaczenia metodologii postępowania zmierzającej do eliminacji zjawiska uchylania się od opodatkowania podatkiem od
towarów i usług przez niektóre podmioty z branży recyclingu.
Odnosząc się w tym miejscu do propozycji wprowadzenia do porządku prawnego
definicji pojęcia należytej staranności należy przede wszystkim podkreślić, że dyrektywa 2006/112/WE nie zawiera szczególnej regulacji normującej kwestię należytej
staranności w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. To orzecznictwo
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dostarcza stosowne wskazówki w tym
zakresie.
Obowiązek respektowania dochowania przez podatnika należytej staranności
w zakresie prawa do odliczenia znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie TSUE,
m.in. w sprawach C-409/04 (Teleos); C-354/03, C-355/03 i C-484/03 (Optigen
i in.); C-439/04 i C-440/04 (Axel Kittel i Recolta Recycling); C-80/11 (Mahagében)
i C-142/11 (Péter Dávid) oraz C-324/11 (Gábor Tóth). Należy zaznaczyć, że TSUE konsekwentnie prezentuje jednolitą linię interpretacyjną w zakresie regulacji dotyczących
okoliczności warunkujących ewentualne ograniczenie prawa do odliczenia podatku
naliczonego. Trybunał dokonuje wykładni przepisów unijnych o charakterze ogólnym,
zatem nie dotyczą one wyłącznie konkretnego stanu faktycznego.
Przykładowo w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. wydanym w połączonych sprawach C-80/11 (Mahagében) i C-142/11 (Péter Dávid) Trybunał orzekł, że „krajowe
organy administracyjne i sądowe powinny odmówić prawa do odliczenia, jeżeli zo-
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stanie udowodnione na podstawie obiektywnych przesłanek, że skorzystanie z tego
prawa wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem” (por. pkt 42 wyroku i podobnie
w wyroku w sprawach połączonych C-439/04 i 440/04 Axel Kittel i Recolta Recycling, pkt 55). Odmowa podatnikowi prawa do odliczenia może nastąpić w przypadku
„udowodnienia na podstawie obiektywnych przesłanek, że podatnik będący odbiorcą
usług lub dostaw stanowiących podstawę prawa do odliczenia wiedział lub powinien
był wiedzieć, że transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę
lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu” (por. pkt 45 wyroku).
„Podatnika, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar lub usługę,
uczestniczy w transakcji stanowiącej element przestępstwa w dziedzinie podatku VAT,
należy bowiem z punktu widzenia dyrektywy 2006/112 uznać za wspólnika w tym
przestępstwie, niezależnie od tego, czy uzyskuje on korzyści z dalszej sprzedaży owych
towarów lub świadczenia usług w ramach dokonywanych przez siebie transakcji” (pkt
46 wyroku, por. pkt 56 i 57 wyroku w sprawach połączonych C-439/04 i 440/04 Axel
Kittel i Recolta Recycling).
Jednocześnie Trybunał uznał, że „nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej
wymaganie, by podmiot przedsięwziął wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie
prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym” (…) „Jeżeli istnieją przesłanki, by
podejrzewać nieprawidłowości lub naruszenie prawa, przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, zasięgnąć informacji na temat
podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się co do
jego wiarygodności” (pkt 54 i 60 wyroku, por. pkt 65 wyroku C-409/04 Teleos).
W kontekście powyższego należy uznać, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności podmioty prowadzące działalność w branży recyklingowej, w której częstotliwość występowania nieprawidłowości jest wysoka, powinny mieć
na względzie fakt, że na rynku działają firmy nieuczciwe i w związku z tym zachować
szczególną ostrożność oraz starannie sprawdzać kontrahentów w celu zminimalizowania ryzyka, jakim obarczone są transakcje gospodarcze.
Od podatnika wymaga się należytej staranności przy doborze i weryfikacji kontrahentów i od okoliczności konkretnej sprawy zależy uznanie czy została ona dochowana. Tezę tę potwierdza Trybunał Sprawiedliwości UE w ww. wyroku w sprawach C-80/11 (Mahagében) i C-142/11 (Péter Dávid) uznając, iż „określenie działań,
jakich podjęcia w konkretnym przypadku można w sposób uzasadniony oczekiwać
od podatnika, który zamierza skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT, w celu
upewnienia się, że dokonywane przez niego transakcje nie wiążą się z popełnieniem
przestępstwa przez podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu, zależy przede
wszystkim od okoliczności rozpatrywanego przypadku” (pkt 59 wyroku). Zatem stwierdzenie świadomości uczestniczenia przez kontrolowanego w omawianym procederze,
bądź jej braku, musi zostać zweryfikowane przez właściwe organy i jest możliwe dopiero po drobiazgowym ustaleniu stanu faktycznego i obiektywnej ocenie zebranego
materiału dowodowego.
W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę, że Rzeczpospolita Polska od dnia
przystąpienia do Unii Europejskiej jest związana postanowieniami traktatów założycielskich i aktów przyjętych przez instytucje Unii Europejskiej. Z racji tego, że TSUE
dokonuje interpretacji prawa Unii Europejskiej Polska zobligowana jest również stosować wytyczne zawarte w orzeczeniach wydawanych przez Trybunał, gdyż są one
wiążące dla organów i sądów krajowych. Zarówno przepisy ustanawiające funkcjonowanie w Polsce podatku od towarów i usług jak i stosujące (interpretujące) je organy skarbowe i sądy administracyjne (w zakresie kierunku legalności) uwzględniają dorobek orzeczniczy Trybunału. Jak podkreślano powyżej, każda sprawa wymaga
odrębnego przeanalizowania i w zależności od ustalonych konkretnych okoliczności
podejmowane są indywidualne rozstrzygnięcia.
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wielokrotnie stwierdzano, że
w przypadku, gdy podatek wynika jedynie z faktury, która nie dokumentuje faktycznego zdarzenia rodzącego obowiązek podatkowy u jej wystawcy nie daje ona uprawnienia
do odliczenia wykazanego w niej podatku. Przykładowo w wyroku z dnia 8 listopada
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2011 r. sygn. akt I FSK 84/11 NSA uznał, że nie można odliczyć podatku z faktury,
która nie odzwierciedla faktycznego zobowiązania podatkowego podmiotu wskazanego w niej jako jej wystawca. Umożliwienie w takiej sytuacji skorzystania z prawa do
odliczenia podatku z faktury dokumentującej czynność, która faktycznie nie została
dokonana i nie zrodziła obowiązku podatkowego u jej wystawcy, byłoby sprzeczne
z konstrukcją podatku od towarów i usług, umożliwiającą odliczenie zawartych w cenach towarów podatków faktycznie należnych z tytułu czynności ich nabycia. Mając
powyższe na względzie NSA w tej konkretnej sprawie stwierdził, że kwota wykazana na
fakturze jako podatek nie była faktycznym podatkiem należnym Skarbowi Państwa,
lecz kwotą „podszywającą” się pod ten podatek, w celu wyłudzenia jej od nabywcy
towaru, nie nastąpił zatem obrót towarowy i nie zachowano stosownej staranności
i przezorności w sytuacji powszechnej świadomości nieprawidłowości zachodzących
w obrocie tego typu towarami. Naczelny Sąd Administracyjny badając czy podatnik
działał z należytą starannością kieruje się wykładnią wypracowaną przez TSUE.
W wyroku z dnia 18 września 2012 r. Nr I FSK 1801/11 NSA orzekł, że zebrany materiały dowodowy niewątpliwie świadczy o braku zachowania należytej staranności ze
strony skarżącej. Zdaniem Sądu przy zachowaniu należytej staranności w tej konkretnej sprawie strona powinna wiedzieć, że jej kontrahenci są niewiarygodni i dopuszczają się czynu zabronionego karnie, a zakwestionowane faktury nie dokumentują obrotu
od ich wystawców, którzy firmują jedynie dostawy poczynione przez inne podmioty.
Powyższe przykłady świadczą o tym, że zasady prawa unijnego respektowane są
przez organy podatkowe, a w sytuacji, gdy w ocenie podatnika materiał dowodowy
wskazuje, że uwzględnienie przez organy podatkowe ww. zasad w dokonywanych rozstrzygnięciach jest niewystarczające, ma on możliwość weryfikacji tych rozstrzygnięć
na drodze sądowej.
Mając na uwadze zatem okoliczność, że przesłanka dochowania należytej staranności (w kontekście zachowania prawa do odliczenia w sytuacji występowania nieprawidłowości i nadużyć) jest badana, brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego postulowanej przez Pana Senatora definicji należytej
staranności.
Wypowiadając się natomiast w zakresie rozszerzenia katalogu towarów, do których ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia do obrotu złomem, uprzejmie informuję, że nie wykluczam podjęcia inicjatywy zmiany treści załącznika nr 11
do ustawy o VAT, jeżeli prowadzone analizy wskażą na zasadność objęcia omawianym
mechanizmem szerszej grupy towarów. Kwestia oszacowania korzyści dla budżetu
państwa w związku z ograniczeniem skali nadużyć w omawianym obszarze stanowi
istotny element prowadzonych analiz, jednakże z uwagi na trwające w dalszym ciągu
prace analityczne w chwili obecnej nie jest możliwe podanie precyzyjne kwoty prognozowanych oszczędności. Nie jest to jednak z pewnością kwota 7 mld zł wskazana przez
Pana Senatora, zwłaszcza w kontekście uwag Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych
i Recyclingu przedłożonych w październiku br., w których Izba wskazuje, że wprowadzony system odwrotnego obciążenia zmarginalizował nadużycia w tym sektorze.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, iż mając na uwadze powagę problemu eliminacja niekorzystnych zjawisk w omawianym obszarze ma znaczenie priorytetowe. Doceniam przy tym wszelkie wnioski i propozycje płynące ze współpracy i otwartego dialogu z partnerami instytucjonalnymi operującymi w branży recyclingu i pragnę
zapewnić, iż po uzupełnieniu ich o wyniki prowadzonych analiz, zostaną one poddane
wnikliwej ocenie również pod kątem ewentualnej zasadności zainicjowania dodatkowych rozwiązań służących uszczelnieniu obecnie funkcjonujących mechanizmów.
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