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27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Samorządowcy z Suwałk i Augustowa zgłosili do mnie kolejne niepokojące informacje wskazujące na prawdopodobieństwo wyłączenia z ruchu jedynej linii kolejowej łączącej północną część województwa podlaskiego z Białymstokiem, to jest odcinka Suwałki – Augustów – Sokółka, co w rezultacie
oznaczałoby likwidację połączeń kolejowych na tej trasie.
Z dostępnych informacji wynika, że to właśnie odcinek Suwałki – Sokółka znajduje się na liście tras planowanych do zamknięcia. Takie rozwiązanie wydaje się wysoce niepokojące, tym bardziej że stoi ono w sprzeczności
z informacjami przekazanymi mi w marcu 2012 r. przez ministerstwo transportu w odpowiedzi na moje oświadczenie w sprawie modernizacji tej linii.
W odpowiedzi tej wskazane zostały wyraźnie przewidziane na rok 2012
prace utrzymaniowo-naprawcze na odcinkach Białystok – Sokółka oraz
Sokółka – Augustów – Suwałki. Zakładam, że nie pozwolono by sobie na
niegospodarność, wykonując wskazane prace, a następnie wyłączając linię
z eksploatacji.
Panie Ministrze, dla wielu mieszkańców Polski Wschodniej likwidacja
połączeń kolejowych jednoznacznie oznacza brak komunikacji z resztą kraju, z większymi ośrodkami gospodarczymi. Działania takie przyczyniają się
do marginalizacji społecznej i ekonomicznej regionu oraz powodują dalsze
pogłębianie się dysproporcji rozwojowych, w tym również wzrost i tak wysokiego już bezrobocia. Utrzymanie linii umożliwi mieszkańcom Suwałk, Augustowa i okolic dogodne i bezpieczne podróżowanie, w dużym zakresie w celu
zarobkowym.
Dodatkowo okolice Suwałk i Augustowa jako jedne z najpiękniejszych
i najchętniej odwiedzanych zakątków turystycznych i uzdrowiskowych w tej
części Polski nie powinny zostać pozbawione możliwości dalszego rozwoju.
Likwidacja linii kolejowej i zahamowanie inwestycji kolejowych, ale i drogowych, nie wpłynie korzystnie na sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców, a musimy pamiętać, że z bogactwa przyrodniczego tego regionu
korzystają wszyscy mieszkańcy kraju.
Zwracam się więc do Pana Ministra z apelem o wysłuchanie głosu społeczności Suwałk i Augustowa i proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jak wygląda lista tras kolejowych planowanych do wyłączenia z eksploatacji na Podlasiu? Czy znajduje się na niej odcinek Suwałki – Augustów
– Sokółka?
2. Czy w puli środków przeznaczonych w roku 2013 na utrzymanie linii
kolejowych znajdują się również środki na utrzymanie linii Suwałki – Augustów – Sokółka?
3. Jakie prace modernizacyjne mające na celu utrzymanie linii kolejowej
zostały przeprowadzone w roku 2012 na odcinku Suwałki – Augustów – Sokółka? Jakie środki finansowe zostały na ten cel przeznaczone?
4. Jakie działania zamierza przeprowadzić ministerstwo, aby komunikacyjnie nie odgradzać regionu północno-wschodniej Polski od reszty kraju?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Odpowiedź
Warszawa, 20 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Nr BPS/043-27-1056/13 z dnia 26 lutego 2013 r. przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Arłukowicza na 27. posiedzeniu
Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie planowanego zamknięcia linii kolejowej
nr 40 Suwałki – Sokółka wyjaśniam, że powyższa linia nie jest planowana ani do likwidacji, ani też do czasowego wyłączenia. Linia kolejowa nr 40 jest odgałęzieniem korytarza transportowego E 75 w kierunku północnym przez Augustów do Suwałk, skąd
trasa prowadzi dalej do przejścia granicznego między Polską a Litwą w Trakiszkach.
Linia ta ma duże znaczenie zarówno dla przewozów pasażerskich jak i towarowych
w ruchu krajowym i międzynarodowym. Na trasie tej kursuje pociąg międzynarodowy Warszawa – Szestokai finansowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej na mocy umowy z PKP Intercity SA. Natomiast utrzymanie
połączenia regionalnego Suwałki – Sokółka – Białystok w rozkładzie jazdy pociągów
2012/2013 i w kolejnych rocznych rozkładach jazdy zależy wyłącznie od samorządu
województwa podlaskiego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że PKP Polskie Linie Kolejowe SA nie zakłada
wyłączenia w województwie podlaskim żadnej linii kolejowej, na której realizowane są
przewozy pasażerskie. Nie ma więc zagrożenia likwidacji jakiegokolwiek połączenia kolejowego. Wyłączenie linii kolejowych nie oznacza jednak ich fizycznej likwidacji. W przypadku nowych okoliczności gospodarczych ruch pociągów może zostać przywrócony.
W wykazie linii przeznaczonych do wyłączenia znalazło się sześć odcinków linii
kolejowych o łącznej długości blisko 110 km usytuowanych na obszarze województwa
podlaskiego: Śniadowo – Łomża, Czerwony Bór – Łapy, Sokółka – Bufałowo, Bufałowo
Wschód – Bufałowo, Białystok – Białystok Fabryczny, Białystok Fabryczny – Waliły.
W sprawach związanych z utrzymaniem linii nr 40, na podstawie informacji otrzymanych z PKP Polskie Linie Kolejowe SA wyjaśniam, że w 2012 r. wykonano prace
utrzymaniowo-remontowe na łączną kwotę 3 735,6 tys. złotych W ramach tych prac
wykonano podbicie torów i rozjazdów, regulację położenia toru i rozjazdów, naprawę
ostateczną pękniętych szyn, uzupełnienie tłucznia, wymianę szyn podkładów podrozjazdnic oraz płyt przejazdowych na przejazdach kolejowych, remont wiaduktu w km
34,137 oraz opracowano dokumentację na remont wiaduktu w km 18,789. W 2013
w ramach prac utrzymaniowych planowane jest podbicie torów i rozjazdów, wymiana
doborów podrozjazdnic oraz naprawa i wymiana szyn. Łączna kwota kosztów tych
prac ma wynieść ok. 250 tys. złotych. Natomiast od roku 2015 możliwe będzie finansowanie prac utrzymaniowych ze środków tzw. „offsetu” tj. środków zaoszczędzonych
w ramach projektu 7.1–45 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę
stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Płock na odcinku Toruń – Bydgoszcz”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie podzielam zawartego w oświadczeniu
stwierdzenia o potrzebie wdrożenia działań mających na celu zapewnienie spójności komunikacyjnej regionu północno-wschodniej Polski z resztą kraju. Realizowana przez Rząd polityka rozwoju transportu kolejowego w Polsce ma na celu rozwój
tej gałęzi transportu we wszystkich regionach kraju. Realizując taką politykę Rząd
podejmuje różnorodne działania mające na celu rozwój kolejowych przewozów pasażerskich o zasięgu krajowym jak i przewozów wojewódzkich organizowanych przez
samorządy województw.
W zakresie unowocześnienia taboru kolejowego zaprogramowano możliwość finansowania projektów taborowych ze środków Funduszu Spójności w ramach Pro-
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gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z funduszy strukturalnych
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez samorządy
województw. Ponadto samorządy otrzymują wsparcie finansowe z budżetu państwa
i z Funduszu Kolejowego. Rada Ministrów określiła wysokość tego wsparcia na lata
2010–2015. Z Funduszu Kolejowego przeznaczono w 2009 r. kwotę 200 mln zł,
a w latach 2010–2015 corocznie kwotę 100 mln zł. Środki te województwa otrzymują
w równych częściach. W 2012 r. przeznaczono dodatkowo kwotę 150 mln zł na współfinansowanie przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Udział województw w podziale tych środków jest proporcjonalny do liczby udziałów objętych w spółce Przewozy Regionalne.
Z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowano w latach 2010–2015 kwotę
700 mln zł na sfinansowanie modernizacji i zakupu taboru kolejowego. Środki te są
dzielone pomiędzy samorządy województw w równych częściach.
Ponadto województwo podlaskie jest też beneficjentem środków pomocowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w którym zaprogramowano środki na
poprawę infrastruktury transportowej i rozwój transportu kolejowego.
Jednakże mam świadomość, że w wielu regionach oferta przewozowa nie spełnia
oczekiwań pasażerów. Funkcjonowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich
powinno ulec poprawie po wdrożeniu planów zrównoważonego rozwoju transportu
publicznego, których obowiązek opracowania przez organa administracji publicznej
wszystkich szczebli nałożyła ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.).
Ustawa ustanowiła też hierarchizację tych planów, w której priorytet ma mieć
plan krajowy opracowany przez ministra właściwego ds. transportu. Plany opracowane przez marszałków województw mają być uzgadniane z samorządami sąsiadujących
ze sobą województw, a pod względem koordynacji połączeń w wyznaczonych węzłach
przesiadkowych dostosowane do planu krajowego. Do planów wojewódzkich mają być
dostosowane plany jednostek samorządów niższych szczebli. Taka struktura planów
ma stanowić podstawę do utworzenia spójnego systemu transportowego na obszarze
całego kraju.
Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie powyższej odpowiedzi, dziękując jednocześnie Panu Senatorowi Tadeuszowi Arłukowiczowi za zainteresowanie się tematyką kolejowych przewozów pasażerskich.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu

10

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Kieruję zapytanie o plany ministerstwa – w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wizyty mieszkańców bloku w Łęczycy, którego właścicielem jest Poczta Polska SA – w sprawie mieszkań stanowiących zasób
nieruchomości Poczty Polskiej.
W dniu 16 lipca 2010 r. złożyłem oświadczenie skierowane do ministra
infrastruktury w wyżej wymienionej sprawie. W odpowiedzi z dnia 16 sierpnia 2010 r. została przekazana informacja o przewidywanej zbędności
nieruchomości dla celów statutowych Poczty Polskiej SA z wiążącą datą –
IV kwartał 2012 r. W odpowiedzi na oświadczenie była również informacja
o podjętych działaniach przygotowawczych w zakresie realizacji sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przez Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Łodzi. W dniu złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia
mieszkańcy bloku przy ulicy Belwederskiej w Łęczycy nie otrzymali żadnej
informacji odnośnie do wykupu mieszkań.
W styczniu 2013 r. odbyłem spotkanie z mieszkańcami bloku przy ulicy
Belwederskiej 7 w Łęczycy, który należy do Poczty Polskiej SA. Mieszkańcy
czują się ignorowani i oszukiwani przez Pocztę Polską. W spotkaniu uczestniczyły również lokalne media. Budynek z zewnątrz znajduje się w opłakanym
stanie; widoczne są liczne pęknięcia, których wielkość jest na tyle duża, że
powinny zająć się tym odpowiednie służby. Z informacji przedstawionych
na spotkaniu z mieszkańcami bloku wynika, że w połowie 2012 r. ich przedstawiciel wystąpił do Poczty Polskiej z zapytaniem, czy budynkowi nie grozi
katastrofa budowlana. Po wizycie przedstawicieli Poczty Polskiej SA część
pęknięć została załatana. Poczta Polska odmawia wykonania docieplenia
budynku.
Wyjaśnienia wymaga również sprawa ogrzewania budynku. W roku
2007 została wymieniona instalacja c.o. Temperatura w mieszkaniach bloku podczas spotkania w styczniu br. wynosiła średnio 15o–16o C. Mieszkańcy przekazali mi również informacje o dużo niższych temperaturach w pomieszczeniach podczas mroźnych dni. Ściany budynku są na tyle cienkie, że
w mieszkaniach szczytowych przy mrozach przemarzają, w związku z czym
od wewnątrz tworzy się pleśń na ścianach. Remonty, które przeprowadzają
właściciele mieszkań, nic nie dają. Pleśń, wilgoć narażają mieszkańców na
poważne choroby.
Do bloku przy ulicy Belwederskiej w Łęczycy nie jest podłączona ciepła
woda. Mieszkańcy grzeją wodę w bojlerach, co znacznie podwyższa rachunki za energię elektryczną. Podczas spotkania zostały mi przedstawione faktury za czynsz najmu lokali. Opłaty są bardzo wysokie. Tym bardziej dziwi
fakt zaniedbania budynku.
W dniu 1 lutego br. odbyłem spotkanie z dyrektorem Poczty Polskiej SA
Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi, panem Grzegorzem
Walczakiem. Podczas spotkania przedstawiłem problemy mieszkańców bloku oraz zgromadzoną przez nich obszerną dokumentację. Jednak w odpowiedzi usłyszałem, że Oddział Regionalny w Łodzi Centrum Infrastruktury
Poczty Polskiej SA nie zajmuje się takimi sprawami.
Proszę o zajęcie stanowiska w opisanej sprawie. Kluczową informacją
dla mnie oraz dla mieszkańców bloku przy ulicy Belwederskiej 7 w Łęczycy są plany zarządu Poczty Polskiej SA w sprawie mieszkań oraz ich
sprzedaży.
Proszę również o odniesienie się do wcześniejszych obietnic zarządu
związanych ze zbyciem na rzecz mieszkańców bloku w Łęczycy.
Wnoszę też o przedstawienie dokładnych sprawozdań z przeprowadzonych remontów, wizyt przedstawicieli Poczty Polskiej w budynku Poczty Polskiej w Łęczycy przy ulicy Belwederskiej.
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk
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Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 5 kwietnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2013 r. (sygn. BPS/043-27-1057/13),
przekazujące oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Przemysława Błaszczyka podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie bloku
w Łęczycy, którego właścicielem jest Poczta Polska SA, uprzejmie informuję, co następuje.
Poczta Polska SA będąc właścicielem budynku mieszkalnego w Łęczycy przy
ul. Belwederskiej 7 ma obowiązek dbania o jego stan techniczny i estetyczny. Wydatki
na ten cel pokrywane są z czynszu pozyskiwanego od lokatorów.
W ramach poprawy stanu technicznego ww. budynku w latach 2010–2013 przeprowadzono prace polegające na:
∙ wykonaniu robót dekarsko-blacharskich, murarsko-tynkarskich i malarskich.
Zakres prac obejmował naprawę pokryć dachowych, wymianę ścianek z luksferów, naprawę tynków zewnętrznych, uzupełnienia obróbek blacharskich, malowanie pomieszczenia suszarni;
∙ wykonaniu prac naprawczych schodów wejściowych do dwóch klatek schodowych;
∙ remoncie instalacji centralnego ogrzewania (poprzedzony wykonaniem ekspertyzy technicznej). Zakres prac obejmował wymianę poziomów ciepłowniczych w budynku, montaż pomp obiegowych, przebudowy węzła hydroelewatorowego;
∙ remoncie stolarki okiennej i drzwiowej;
∙ remoncie kanalizacji sanitarnej.
Przeprowadzane corocznie kontrole polegające na przeglądzie stanu technicznego
(ostatni przegląd roczny budynku przy ul. Belwederskiej w Łęczycy został przeprowadzony 10 maja 2012 r.) wykazały, iż nie ma podstaw do wyłączenia ww. budynku
mieszkalnego z eksploatacji, z powodu grożącej mu katastrofy budowlanej.
Obowiązująca od 12.01.2012 r. stawka czynszu najmu w przedmiotowym budynku
wynosi 5,70 zł/m2 i jest niższa niż wynikająca z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Czynsz przeznaczony jest na pokrycie kosztów administrowania nieruchomością, podatek, sprzątanie,
koszty energii części wspólnej budynku, konserwację, przeglądy, amortyzację budynku a także na remonty budynku.
Oprócz opłaty czynszowej lokatorzy comiesięcznie obciążani są opłatami eksploatacyjnymi związanymi z centralnym ogrzewaniem (CO), wywozem nieczystości, zużyciem wody oraz odprowadzeniem ścieków. Powyższe opłaty naliczane są na podstawie
rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Pocztę Polską.
Stawka za ogrzewanie lokali jest opłatą zaliczkową wynoszącą 6,62 zł/m2 brutto.
Opłata za CO jest rozliczana na podstawie faktycznych kosztów po otrzymaniu faktur
od dostawcy energii cieplnej bez naliczania dodatkowych opłat.
Obecnie koszt za wywóz nieczystości stałych wynosi 7,55 zł/osobę brutto. Natomiast Rada Miasta Łęczycy uchwaliła opłatę za dostawę wody oraz odprowadzenie
ścieków odpowiednio: 2,69 zł/m3 netto oraz 4,25 zł/m3 netto. Z powodu braku liczników w lokalach lokatorzy za dostawę wody płacą ryczałtem a rozliczani są na podstawie wskazań licznika głównego w przeliczeniu na liczbę osób w lokalu.
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Z uwagi na pokrywanie przez Pocztę Polską kosztów remontów budynku z czynszu
pozyskiwanego od lokatorów, wykonanie w budynku instalacji ciepłej wody i związanych z tym robót adaptacyjnych obciążyłoby lokatorów kosztami, o których ograniczenie sami wnoszą.
Obecnie Poczta Polska SA nie planuje sprzedaży lokali ich najemcom. Decyzja
o ewentualnej sprzedaży nieruchomości zostanie podjęta w wypadku, gdy budynek
nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności przez Pocztę Polską SA.
Z poważaniem
Małgorzata Olszewska
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w sprawie monopolistycznych
praktyk polskich operatorów komórkowych w zakresie stawek za połączenia międzynarodowe. Wysokie stawki za połączenia międzynarodowe dotyczą rozmów mieszkańców Polski z jej najbliższymi sąsiadami z Białorusi
i Ukrainy.
W dniu 2 stycznia 2013 r. drogą e-mailową otrzymałem pismo z prośbą
o interwencję w tej sprawie. Wynika z niego jednoznacznie, że obecnie minuta rozmowy z Ukrainą lub Białorusią kosztuje w polskich sieciach komórkowych ponad 2 zł. Tak wysokie koszty rozmów polsko-ukraińskich oraz
polsko-białoruskich nie służą rozwijaniu wzajemnych kontaktów gospodarczych czy kulturalnych. W dobie powszechnej integracji krajów Europy tak
wysokie stawki za połączenia komórkowe mają się nijak do wszelkich deklaracji o przyjaznym sąsiedztwie i współpracy polsko-ukraińskiej czy polsko-białoruskiej.
Problemem są również zbyt wysokie stawki administracyjne rozliczeń
międzyoperatorskich w relacjach między polskimi a ukraińskimi i białoruskimi operatorami. Rynek telekomunikacyjny jest rynkiem regulowanym,
a stawki w połączeniach zagranicznych nie są wynikiem gry konkurencyjnej,
ale licznych uregulowań – lub ich braku – na poziomie krajowym i unijnym.
W siódmej kadencji Senatu RP brałem udział w licznych wyjazdach
na Ukrainę w ramach wspierania współpracy między samorządami Polski
i Ukrainy oraz wspierania Polonii w tym kraju. Byłem zaskoczony bardzo
wysokimi stawkami za połączenia do Polski wykonywane z mojego telefonu,
obsługiwanego przez jednego z polskich operatorów. Minuta połączenia to
był koszt 5 zł, a SMS – koszt 2 zł.
Zgłaszam wyraźny sprzeciw wobec tak wysokich cen za połączenia międzynarodowe Polski z Ukrainą i Białorusią. W odpowiedzi oczekuję wyjaśnienia, jakie czynniki natury prawno-administracyjnej wpływają na wysoki
poziom stawki rozliczeń międzyoperatorskich.
Czy ministerstwo planuje podjąć rozmowy, negocjacje z rządem Białorusi i Ukrainy w sprawie obniżenia stawek interkonektu?
Czy planuje zwrócić się z tym problemem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu zbadania,
czy nie dochodzi do nielegalnej zmowy cenowej?
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 7 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2013 r. dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora Przemysława Błaszczyka podczas 27. posiedzenia Senatu RP
w dniu 21 lutego 2013 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Na wstępie należy zauważyć, iż stawki roamingu były przedmiotem intensywnych
prac w Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”. Dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej
oraz wysiłkom podejmowanym m.in. przez polską prezydencję w Radzie UE w 2011 r.,
stawki roamingu wewnątrz UE zostały uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE Nr L172/10
z 30 czerwca 2012 r.). Jednak kwestia kosztów roamingu pozaunijnego, w tym cen
połączeń z Ukrainą i Białorusią, pozostaje wciąż istotnym obciążeniem dla polskich
konsumentów i biznesu.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że wyłączną kompetencję w zakresie ustalania wysokości stawek w roamingu pozaunijnym mają operatorzy sieci mobilnych, którzy
określają je poprzez wzajemne negocjacje i porozumienia handlowe z partnerami z innych krajów. Oznacza to, że w Polsce i w innych krajach UE resorty odpowiedzialne za
kwestie łączności i regulatorzy rynków telekomunikacyjnych nie dysponują mechanizmem prawnym pozwalającym regulować wysokość stawek w roamingu poza UE.
Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego wpływania na stawki połączeń poza
UE, rząd polski podejmuje inne kroki mające na celu obniżenie zbyt wysokich dla
użytkowników stawek. Minister Administracji i Cyfryzacji aktywnie uczestniczy
w uzgadnianiu i zawieraniu porozumień w sprawie obniżania hurtowych stawek pomiędzy operatorami działającymi w Polsce i krajach pozaunijnych tzw. memorandów
dotyczących obniżenia stawek roamingu międzynarodowego dla usług telekomunikacyjnych.
W maju 2011 r. oraz w grudniu 2012 r. porozumienia w tym zakresie podpisano
z właściwymi ministrami Federacji Rosyjskiej i Izraela oraz operatorami prowadzącymi działalność na terenie tych państw. Na ich podstawie, na zasadzie dobrowolności,
operatorzy sieci mobilnych negocjują nowe, niższe stawki hurtowe, które przekładają
się na atrakcyjniejsze ceny usług głosowych, SMS i transmisji danych pomiędzy Polską a danym krajem.
Podpisane między Ministrem Infrastruktury (do dnia 18 listopada 2011 r. ministrem właściwym ds. łączności), a Ministrem Telekomunikacji i Komunikacji Masowej
Federacji Rosyjskiej porozumienie w sprawie obniżenia stawek hurtowych w rozliczeniach międzyoperatorskich pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską,
było pierwszym porozumieniem tego typu zawartym przez polską administrację. Do
porozumienia ze strony polskiej przystąpili: Polska Telefonia Cyfrowa SA (zwana dalej „PTC”), P4 Sp. z o.o. (zwana dalej „P4”), Polkomtel SA (zwana dalej „Polkomtel”)1,
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (zwana dalej „PTK Centertel”), oraz
firmy: MTS2, VimpelCom, Megafon i Rostelecom ze strony rosyjskiej. Dla większości
operatorów porozumienie nie przyniosło jednak spodziewanych rezultatów.
1

2

7 maja 2012 r. nastąpiła zmiana formy prawnej spółki ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Mobilnyje TeleSistemy
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Obecnie resort podejmuje rozmowy z ministrami właściwymi ds. telekomunikacji
Ukrainy i Białorusi. Ze strony operatorów sieci mobilnych działających na terenie
Polski wstępne zainteresowanie przystąpieniem do porozumień wyrazili do tej pory:
P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play) oraz PTK Centertel Sp. z o.o. (operator sieci Orange).
Resort podjął także działania zmierzające do wprowadzenia zagadnienia stawek w roamingu do agendy szczytu Ukraina – UE w lutym 2013 r. oraz Partnerstwa
Wschodniego pod koniec roku. Z uwagi na relatywnie wysoki wpływ administracji
Ukrainy i Białorusi na działania uczestników rynku, podobne inicjatywy wymagają
głównie wsparcia politycznego, które powinno w przyszłości przełożyć się na umowy
handlowe między operatorami.
Dodatkowo, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wystąpiło do Prezesa UKE
z   prośbą o przekazanie niezbędnych informacji do udzielenia odpowiedzi Panu Senatorowi. Prezes UKE wyjaśnił, iż w odniesieniu do świadczenia międzynarodowych
połączeń telefonicznych ustalił odpowiednimi decyzjami dwa rynki, na których nie
występuje skuteczna konkurencja. Są to:
∙ krajowy rynek świadczenia usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów;
∙ krajowy rynek świadczenia usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych,
z wyłączeniem konsumentów.
Na powyższych rynkach, jako przedsiębiorca zajmujący znaczącą pozycję rynkową
została wyznaczona Telekomunikacja Polska SA i zostały nałożone na nią następujące
obowiązki regulacyjne:
1) obowiązek polegający na nieustalaniu zawyżonych cen;
2) obowiązek polegający na nieutrudnianiu innym przedsiębiorcom wejścia na rynek;
3) obowiązek polegający na nieograniczaniu konkurencji poprzez ustalanie zaniżonych cen usług;
4) obowiązek polegający na niestosowaniu nieuzasadnionych preferencji dla określonych użytkowników, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
5) obowiązek polegający na niezobowiązywaniu użytkownika końcowego do korzystania z usług, które są dla niego zbędne;
6) obowiązek polegający na:
a. prowadzeniu rachunkowości regulacyjnej, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją,
b. prowadzeniu kalkulacji kosztów usług poprzez zastosowanie metody opartej na zorientowanym przyszłościowo w pełni alokowanym koszcie, zgodnie
z zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów,
7) obowiązek polegający na przedstawianiu do zatwierdzenia przez Prezesa UKE
cenników i regulaminów świadczenia usług.
Należy jednocześnie wskazać, że usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w sieciach komórkowych świadczone na rynkach detalicznych nie podlegają
regulacji przez Prezesa UKE.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż organem właściwym w zakresie stwierdzenia istnienia sygnalizowanej zmowy cenowej w zakresie wysokości opłat za połączenia
międzynarodowe z Ukrainą i Białorusią świadczone przez operatorów komórkowych,
jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z poruszeniem tej kwestii MAC, zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej
„UOKiK”, z prośbą o przekazanie informacji dotyczących sygnalizowanych przez Pana
Senatora zagadnień. UOKiK przekazał poniższe wyjaśnienia.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Prezes UOKiK realizuje w interesie publicznym zadania mające na celu przeciwdziałanie praktykom
ograniczającym konkurencję oraz ochronę konsumentów.
Następnie Prezes UOKIK wyjaśnił, iż w zakresie ochrony konsumentów do jego
kompetencji należy przede wszystkim prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy,
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przez praktykę naruszającą zbiorowy interes konsumentów rozumie się godzące w ten
interes, bezprawne działanie przedsiębiorcy. Ochronie konsumentów służą również
działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych postanowień umownych, tj. nieuzgodnionych indywidualnie postanowień wzorców umowy,
kształtujących prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy (art. 3853 §1 Kodeksu cywilnego). W przedmiotowym zakresie Prezes UOKiK posiada kompetencję do wnoszenia do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powództw o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone.
Z poczynionych przez UOKiK ustaleń wynika, że operatorzy telefonii komórkowej
przedstawiają informacje dotyczące opłat za połączenia międzynarodowe w cennikach
usług, które są doręczane konsumentom przy zawarciu umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych i stanowią integralną część umowy (dla przykładu: PTC – Cennik usług dla Taryf Rodzinnych, P4 – Cennik Oferty Formuła, PTK Centertel – Cennik
usług w ofertach Smart).
W świetle powyższego, z punktu widzenia kompetencji Prezesa UOKiK w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów, w przedstawionej sprawie brak jest
podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów.
Zarazem Prezes UOKiK poinformował, że w zakresie ochrony konkurencji do jego
kompetencji należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, tj. w sprawach porozumień (zmów) przedsiębiorców lub nadużycia
pozycji dominującej. Na potrzeby udzielenia wyjaśnień w związku z oświadczeniem
Pana Senatora, należy wskazać na przepisy ustawy odnoszące się do porozumień
ograniczających konkurencję.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na
rynku właściwym. Przepis ten ma szeroki zakres przedmiotowy. W aspekcie określonego w tym przepisie zakazu mogą być oceniane wszelkie pośrednie i bezpośrednie
kontakty między przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest zarówno wpływanie na zachowanie rynkowe aktualnego lub potencjalnego konkurenta, jak i ujawnianie takiemu konkurentowi obranego kierunku zachowania rynkowego, które zamierza
się stosować na rynku4. Użyte w tym przepisie pojęcie porozumienia obejmuje m.in.
relacje zachodzące między przedsiębiorcami, będące wyrazem wspólnych zamierzeń
co do podejmowanych zachowań rynkowych. Wynika to z art. 4 pkt 5 Ustawy, zgodnie z którym pod pojęciem porozumienia rozumiane są: a) umowy zawierane między
przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami
i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki,
c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych.
Odnosząc powyższe regulacje do stanu faktycznego przedstawionego przez Pana
Senatora, UOKiK wskazał, że analiza cenników czterech największych w Polsce operatorów telefonii ruchomej, tj. Polkomtel (Plus), PTC (T-Mobile), PTK Centertel (Orange)
oraz P4 (Play) nie wykazała zróżnicowania cen za międzynarodowe połączenia telefoniczne na Ukrainę i Białoruś wobec cen za takie połączenia do krajów UE.
Oznacza to, że opłaty za połączenia międzynarodowe odpowiednio na Ukrainę,
Białoruś oraz do krajów UE są na porównywalnym poziomie, wręcz w niektórych przypadkach ceny za połączenia na Ukrainę, Białoruś są równe lub nawet niższe niż do
krajów Unii Europejskiej.
Na potwierdzenie powyższego UOKiK przedstawił wysokości opłat za minutę połączenia międzynarodowego5 z przykładowych cenników wskazanych wyżej czterech
największych polskich operatorów telefonii mobilnej6.
3
4
5
6

Wyrok SPI z 24 października 1991 r. w sprawie T-1/89 Rhône-Poulenc przeciwko Komisji.
Ibid.
Opłaty brutto, czyli po opodatkowaniu VAT wg stawki 23%.
Na podstawie cenników obowiązujących w styczniu 2013 r.
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1) Cenniki Polkomtel (Plus)
a) Taryfa Rozmowna (abonament) – 1,85 zł za połączenie do Europy (obejmuje zarówno kraje UE, jak i Ukrainę oraz Białoruś) – oznacza to, że opłata
do krajów UE, jak i na Ukrainę oraz Białoruś jest w tej samej wysokości.
Ponadto Polkomtel oferuje w ramach ww. taryfy usługę Wybrany Kierunek
Międzynarodowy, w ramach której abonent może wybrać maksymalnie
3 numery kierunkowe do krajów dostępnych w usłudze, tj. z pierwszej strefy taryfowej połączeń międzynarodowych, która obejmuje wskazane w pkt 1
połączenia do Europy. Wówczas stawka detaliczna za połączenie z numerem
zagranicznej sieci komórkowej wynosi 0,99 zł (a za połączenie z numerem
zagranicznej sieci stacjonarnej 0,49 zł).
b) Taryfa Mix6 dla Abonentów Plus Mix (mix) – 2,02 zł za połączenie do krajów w pierwszej strefie taryfowej połączeń międzynarodowych, obejmującej
zarówno kraje UE, jak i Ukrainę oraz Białoruś – oznacza to, że opłata do
krajów UE, jak i na Ukrainę oraz Białoruś jest w tej samej wysokości.
2) Cenniki PTC (T-Mobile)
a) Taryfy Rodzinne (abonament) – 1,96 zł za połączenia do sieci komórkowych
do krajów UE oraz do pozostałej części Europy (obejmuje również Ukrainę
i Białoruś). Oznacza to, że opłata do krajów UE, jak i na Ukrainę oraz Białoruś jest w tej samej wysokości.
b) Taryfy Hot w systemie Tak Tak (na kartę) – 1,96 zł za połączenia do sieci
komórkowych do Europy i azjatyckiej części Rosji (obejmuje zarówno kraje
UE, jak i Ukrainę oraz Białoruś). Oznacza to, że opłata do krajów UE, jak
i na Ukrainę oraz Białoruś jest w tej samej wysokości.
3) Cenniki PTK Centertel (Orange)
a) Taryfa Orange One (na kartę) - 1,71 zł + 0,24 zł lub 0,29 zł za połączenie
na Ukrainę oraz Białoruś (zarówno do sieci komórkowych, jak i stacjonarnych). Cena połączeń do sieci komórkowych do krajów UE jest w większości
przypadków wyższa w tej taryfie niż ww. opłata za połączenie na Ukrainę
oraz Białoruś, przykładowo: do Francji – 2,08 zł + 0,24 zł lub 0,29 zł, do
Niemiec – 1,91 zł + 0,24 zł lub 0,29 zł, do Hiszpanii – 2,30 zł + 0,24 zł lub
0,29 zł.
b) Taryfy Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament
i mix) – 1,71 zł + 0,59 zł za połączenie na Ukrainę oraz Białoruś (zarówno
do sieci komórkowych, jak i stacjonarnych). Cena połączeń do sieci komórkowych do krajów UE jest w większości przypadków wyższa w tej taryfie niż
ww. opłata za połączenie na Ukrainę oraz Białoruś, przykładowo: do Francji – 2,08 zł + 0,59 zł, do Niemiec – 1,91 zł + 0,59 zł, do Hiszpanii – 2,30 zł
+ 0,59 zł.
4) Cenniki P4 (Play)
a) Taryfa Formuła (abonament) – 2,00 zł za połączenia zarówno do krajów UE,
jak i na Ukrainę oraz Białoruś.
b) Taryfa Play na Kartę (na kartę) – 2,00 zł za połączenia zarówno do krajów
UE, jak i na Ukrainę oraz Białoruś.
Podsumowując, z dokonanej przez UOKiK analizy detalicznych opłat za minutę
połączenia międzynarodowego pobieranych przez czterech największych w Polsce operatorów telefonii komórkowej wynika, że opłaty za ww. połączenia na Ukrainę oraz
Białoruś kształtują się na zbliżonym lub takim samym, a nawet niższym poziomie
w stosunku do ww. opłat za połączenia do krajów UE. Zarazem należy wskazać, że
opłaty te nie są identyczne. Ponadto operatorzy w odmienny sposób kształtują dodatkowe elementy ofert dotyczące świadczenia usług połączeń międzynarodowych,
jak chociażby sposób naliczania opłat za te połączenia. Mianowicie, może to być naliczanie za każde rozpoczęte 30 sekund – Polkomtel, czy za każdą rozpoczętą minutę,
jak ma to miejsce w ofertach PTC. Operatorzy oferują również dodatkowe usługi obniżające koszty połączenia międzynarodowego, jak np. Polkomtel w opisanej powyżej
usłudze Wybrany Kierunek Międzynarodowy.
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W świetle tego Prezes UOKiK wskazał, z punktu widzenia swoich kompetencji, iż
w przedstawionej przez Pana Senatora sprawie brak jest podstaw do uznania, że w
sprawie praktyk polskich operatorów telefonii komórkowej w zakresie kształtowania
stawek na połączenia międzynarodowe, w tym na połączenia z Ukrainą i Białorusią,
mogło dojść do naruszenia przepisów prawa uzasadniającego podjęcie dalszych kroków formalnych przewidzianych w Ustawie.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam nadzieję, iż stanowią one satysfakcjonującą odpowiedź na pytania zawarte w wystąpieniu Pana Senatora.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senator Barbary Borys-Damięckiej
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej
Szanowna Pani Minister!
W ramach oświadczeń senatorskich zwracam się do Pani Minister z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie orędzia do ministra sprawiedliwości, które otrzymałam po międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie
Wrocławskiem (orędzie w załączeniu).
Zależy mi na stanowisku Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
gdyż dobre wykształcenie i przygotowanie studenta, szczególnie jeśli chodzi
o nauki prawne, jest podstawą do rzetelnego, opartego na wiedzy i praktyce
wykonywania zawodu i stanowienia prawa w demokratycznym państwie.
Pani Minister, proszę o informację, czy dyskusja, argumenty oraz treści
zawarte w orędziu mogłyby być uwzględnione w ramach programu edukacji
prawnej na uczelniach uniwersyteckich.
Czy jest możliwość dokonania zmian legislacyjnych i w jakim zakresie?
Czy Pani ministerstwo współpracuje lub będzie współpracować w kwestii programu nauczania i egzaminów na wydziałach prawnych z Ministerstwem Sprawiedliwości, do którego, na ręce ministra Jarosława Gowina,
również przekazałam stosowne oświadczenie?
Z poważaniem
Barbara Borys-Damięcka

Załącznik
ORĘDZIE DO POSŁÓW I SENATORÓW RP ORAZ DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „Egzamin powinien mieć sens
i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów,
aplikantów, doktorantów i innych prawników”, zgromadzeni 14 XII 2012 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwalili jednomyślnie niniejsze orędzie skierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej
oraz do Ministra Sprawiedliwości.
Osobom odpowiedzialnym za polskie prawo wskazujemy na bezsensowość
przymusu opanowywania przez adeptów prawniczych zawodów tekstów aktów
prawnych na pamięć. Przy obecnej „produkcji” legislacyjnej w Polsce oraz w UE jest
to po prostu niemożliwe. Żaden z tytularnych profesorów prawa nie jest w stanie
opanować pamięciowo choćby piątej części materiału wskazanego np. w 2010 r.
kandydatom na aplikację notarialną, czyli: kodeksu postępowania cywilnego,
ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, kodeksu spółek handlowych, tekstu skonsolidowanego traktatu o Unii Europejskiej uwzględniającego
zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, kodeksu cywilnego, prawa bankowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, kodeksu pracy oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A poza wymienionymi aktami prawnymi znajdowało się w ówczesnym
ministerialnym wykazie 45 innych ustaw.
Absurdalność przymusu nauki przepisów na pamięć polega także na tym, że
żaden z sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy
badaczy prawa nigdy nie znajduje się w położeniu, w którym zmuszony jest stosować lub interpretować prawo bez możliwości sięgnięcia po jego tekst. Oczywiste jest też, że nikt nie kwestionuje jego prawa do weryfikowania swych przypuszczeń
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i ocen poprzez sięgnięcie do zbiorów orzeczeń i komentarzy. Nie tylko prawnicy wiedzą
też, że wyuczone na pamięć przepisy ulegają nieustannym zmianom.
Podstawową umiejętnością prawnika winno być szybkie odnajdywanie właściwych przepisów i przede wszystkim umiejętność ich dopuszczalnych interpretacji. Te kwalifikacje za zupełnie bezwartościowe uznali autorzy regulacji
prawnych dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje. Paradoksalność obowiązującego do dzisiaj unormowania wyraża się i w tym, że dzięki elektronicznym bazom danych każdy sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, komornik
czy badacz prawa jest w stanie w ciągu kilku minut odnaleźć niezbędny przepis wraz
z orzecznictwem, komentarzami i pozostałym piśmiennictwem. Całkowicie odmiennie
traktuje się jednak kandydata do nauki prawniczego zawodu, któremu stawia się
takie wymagania, jakich nigdy nie będzie się mu stawiać, gdy już zostanie sędzią,
prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, komornikiem czy akademickim badaczem prawa.
Niesprawiedliwość przyjętego sposobu egzaminowania na aplikacje jest udowodniona i uznana w piśmiennictwie prawniczym. Wskazuje na to również ilość
osób, które zdały egzamin np. na aplikację notarialną w latach 2006–2010. Najpierw było to tylko 4,5%, w następnym roku aż 54,6%, w kolejnym tylko 25,3%,
lecz w następnym roku rekordowa ilość 76,1%, by w kolejnym było ich więcej
niż trzykrotnie mniej, bo tylko 21%. Tak olbrzymie wahania są oczywistą konsekwencją z roku na rok zasadniczo odmiennego poziomu trudności pytań egzaminacyjnych, czyli stale odmiennej polityki egzaminowania łamiącej elementarne wymogi
egzaminu sprawiedliwego.
Wskazujemy również na ekonomiczne oraz społeczne zagrożenia związane
z dotychczasowym sposobem najczęstszego nauczania prawa oraz egzaminowania prawników, w szczególności ubiegających się o przyjęcie na aplikacje.
Zagrożenia ekonomiczne przejawiają się w preferowaniu przygotowania zawodowego prawników pozbawionych umiejętności dostosowywania się do nieustannych zmian
prawa, nieuchronnych podczas niezakończonej jeszcze transformacji gospodarczej.
Zagrożenia społeczne są wielorakie i dużo donioślejsze niż dehumanizacyjny charakter testów egzaminacyjnych. Dotychczasowy sposób nauczania, w tym egzaminowania prawników, może być bowiem instrumentem kształtowania postaw skrajnie
formalistycznych, dalekich od idei wymiaru sprawiedliwości, a charakterystycznych
dla systemów totalitarnych.
Podkreślamy również niemoralność tworzenia barier uniemożliwiających zdobycie
zawodu absolwentom prawa w konfrontacji z brakiem jakichkolwiek istotnych barier
w uzyskaniu np. statusu notariusza przez prokuratora, którego wiedza w zakresie
obowiązków rejenta jest – o ile w ogóle jest – śladowa.
Wskazujemy także na liczne regulacje szczegółowe świadczące o niesprawiedliwości i niemoralności dotychczasowych zasad egzaminowania przede wszystkim kandydatów ubiegających się o prawo do aplikowania.
Brak jakiejkolwiek możliwości odstępstwa od zasad przeprowadzania egzaminu dla osób niepełnosprawnych, np. z ograniczeniem sprawności ręki czy dłoni,
co stanowi jawne pogwałcenie praw tych osób i czego nie usuną godne aprobaty, lecz
szczątkowe propozycje zmian przygotowywanych ostatnio w ministerstwie sprawiedliwości.
Limit czasu doprowadzony do absurdu (jedna minuta na jedno pytanie), który
uniemożliwia nawet samą lekturę obszerniejszych pytań i trzech proponowanych do
wyboru odpowiedzi.
Niczym racjonalnym nieuzasadniony zakaz wymiany karty, na której egzaminowany wskazuje wybraną odpowiedź, gdy chce on, jeszcze w trakcie egzaminu, poprawić odpowiedź błędną, czego nie wolno mu dokonać na niepodlegającej wymianie
karcie.
Także zasady innych egzaminów zawodowych rażą swoją niedorzecznością, jeśli
np. pełnomocnik procesowy ma zagwarantowane ustawą dwa miesiące na przygotowanie skargi kasacyjnej, a podczas egzaminu zawodowego kandydat do tego zawodu
ma na to oraz na zapoznanie się z aktami tylko 360 minut.
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W świetle takich i podobnych okoliczności wskazujemy, że przyjęty system
egzaminowania na aplikacje i niektórych innych prawniczych egzaminów zawodowych stanowi jawne pogwałcenie Konstytucji RP, w szczególności jej art. 2,
32 i 65 ust. 1.
Nietrudno wyobrazić sobie egzamin, którego celem byłoby wybranie kandydatów,
którzy wykażą się najwyższą umiejętnością odszukiwania właściwych przepisów oraz
ich poprawnej interpretacji. To oczywiste, że podczas mądrego egzaminu, opartego na
najbliższej praktyce zawodu prawnika metodzie kazusów, kandydaci na aplikantów
powinni mieć dostęp do aktów prawnych.
Do posłów i senatorów RP oraz do Ministra Sprawiedliwości apelujemy o bezzwłoczną zmianę przepisów dotyczących w szczególności egzaminów na aplikacje, z których wiele uznajemy za niesprawiedliwe, niemoralne i sprzeczne
z Konstytucją RP.


Odpowied
Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senator Barbary Borys-Damięckiej (nr BPS/043-27-1059/13), pragnę złożyć następujące wyjaśnienia.
Pozwolę sobie zacząć od uwagi ogólnej, nie wprost związanej z listem Pani Senator. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego, która jest wdrażana od 1 października
2011 r. uczelnie uzyskały pełną autonomię i swobodę realizacji kształcenia. Umożliwia
ona m.in. samodzielne tworzenie programów kształcenia i kierunków studiów zgodnie
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Efekty jakościowe tej pracy ocenia Polska
Komisja Akredytacyjna, a formułowane przez nią wnioski są podstawą do decyzji ministra w sprawie cofania lub zawieszania tych kierunków studiów, które nie spełniają
wymagań określonych w aktach prawnych. Zatem minister nie jest samodzielny i niezawisły w decyzjach odnoszących się do weryfikacji efektów kształcenia.
Z kolei zasady weryfikacji uprawnień do wykonywania konkretnych zawodów opisane są w odrębnych przepisach. Z tej przyczyny nie podlegają właściwości Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W tej grupie zasad znajdują się również przepisy odnoszące się do zawodów prawniczych. Istotną rolę w procesie dopuszczania do ich wykonywania odgrywają autonomiczne korporacje poszczególnych zawodów prawniczych, których przedstawiciele
na mocy regulacji ustawowych wchodzą w skład komisji egzaminacyjnych i zespołów
przygotowujących zestawy pytań egzaminacyjnych. Samo przygotowanie do tych egzaminów odbywa się w drodze aplikacji prowadzonych przez samorządy zawodowe.
Biorąc to pod uwagę zmuszona jestem stwierdzić, iż istniejące przepisy nie uzasadniają możliwości włączenia się Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do określania zasad prowadzenia egzaminów wstępnych, ani kończących aplikacje prawnicze.
Pewną perspektywę zmiany mogą zapowiadać trwające obecnie w Sejmie RP prace
nad projektem ustawy ułatwiającej dostęp do różnych zawodów – m.in. prawniczych
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– które wychodzą w dużej mierze naprzeciw postulatom zawartym w przedstawionym
przez Panią Senator orędziu uczestników międzynarodowej konferencji naukowej
(np. planowana likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego czy też radcowskiego i rozbudowa części problemowej).
Pozwalam sobie podkreślić, że podzielam troskę wyrażoną w wystąpieniu Pani Senator i uważam, że sprawa wymaga zasadniczej dyskusji parlamentarnej oraz korekt
na poziomie ustawowym, zaś inicjatywa w tym zakresie powinna należeć do Ministra
Sprawiedliwości właściwego ze względu na tematykę sprawy.
Łączę wyrazy szacunku
Prof. Barbara Kudrycka
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Oświadczenie senator Barbary Borys-Damięckiej
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Pozwalam sobie przesłać na Pana ręce orędzie, jakie otrzymałam po
międzynarodowej konferencji naukowej „Egzamin powinien mieć sens i być
sprawiedliwy”. O aktywnym udziale uczestników świadczy wysoka temperatura wystąpień i propozycje zgłoszone na konferencji, zawarte też w orędziu, które przekazuję. To orędzie przekażę również pani minister Barbarze
Kudryckiej, ponieważ dotyczy ono przygotowania i wykształcenia olbrzymiej
rzeszy studentów, którzy podejmując pracę, będą odpowiedzialni za jakość
polskiego prawa i jego realizację.
Nie jestem prawnikiem i nie chcę być stroną, ale chciałabym, jak prosi
dziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, prof.
nadzw. dr hab. Włodzimierz Gromski, rozmawiać i dojść do konsensusu nadającego studiom i egzaminom prawniczym wielki społeczny sens. Chodzi tu
o odpowiedzialność oraz wiarę w gruntowne przygotowanie do zawodu.
Z niecierpliwością będę oczekiwać na Pańskie stanowisko i ewentualnie
podjęte decyzje. Myślę, że stanowisko Pana Ministra będzie dla władz uczelni autorytatywne.
Z poważaniem
Barbara Borys-Damięcka

Załącznik
ORĘDZIE DO POSŁÓW I SENATORÓW RP ORAZ DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „Egzamin powinien mieć sens
i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów,
aplikantów, doktorantów i innych prawników”, zgromadzeni 14 XII 2012 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwalili jednomyślnie niniejsze orędzie skierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej
oraz do Ministra Sprawiedliwości.
Osobom odpowiedzialnym za polskie prawo wskazujemy na bezsensowość
przymusu opanowywania przez adeptów prawniczych zawodów tekstów aktów
prawnych na pamięć. Przy obecnej „produkcji” legislacyjnej w Polsce oraz w UE jest
to po prostu niemożliwe. Żaden z tytularnych profesorów prawa nie jest w stanie
opanować pamięciowo choćby piątej części materiału wskazanego np. w 2010 r.
kandydatom na aplikację notarialną, czyli: kodeksu postępowania cywilnego,
ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, kodeksu spółek handlowych, tekstu skonsolidowanego traktatu o Unii Europejskiej uwzględniającego
zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, kodeksu cywilnego, prawa bankowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, kodeksu pracy oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A poza wymienionymi aktami prawnymi znajdowało się w ówczesnym
ministerialnym wykazie 45 innych ustaw.
Absurdalność przymusu nauki przepisów na pamięć polega także na tym, że
żaden z sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy
badaczy prawa nigdy nie znajduje się w położeniu, w którym zmuszony jest stosować lub interpretować prawo bez możliwości sięgnięcia po jego tekst. Oczywiste jest też, że nikt nie kwestionuje jego prawa do weryfikowania swych przypuszczeń
i ocen poprzez sięgnięcie do zbiorów orzeczeń i komentarzy. Nie tylko prawnicy wiedzą
też, że wyuczone na pamięć przepisy ulegają nieustannym zmianom.
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Podstawową umiejętnością prawnika winno być szybkie odnajdywanie właściwych przepisów i przede wszystkim umiejętność ich dopuszczalnych interpretacji. Te kwalifikacje za zupełnie bezwartościowe uznali autorzy regulacji
prawnych dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje. Paradoksalność obowiązującego do dzisiaj unormowania wyraża się i w tym, że dzięki elektronicznym bazom danych każdy sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, komornik
czy badacz prawa jest w stanie w ciągu kilku minut odnaleźć niezbędny przepis wraz
z orzecznictwem, komentarzami i pozostałym piśmiennictwem. Całkowicie odmiennie
traktuje się jednak kandydata do nauki prawniczego zawodu, któremu stawia się
takie wymagania, jakich nigdy nie będzie się mu stawiać, gdy już zostanie sędzią,
prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, komornikiem czy akademickim badaczem prawa.
Niesprawiedliwość przyjętego sposobu egzaminowania na aplikacje jest udowodniona i uznana w piśmiennictwie prawniczym. Wskazuje na to również ilość
osób, które zdały egzamin np. na aplikację notarialną w latach 2006–2010. Najpierw było to tylko 4,5%, w następnym roku aż 54,6%, w kolejnym tylko 25,3%,
lecz w następnym roku rekordowa ilość 76,1%, by w kolejnym było ich więcej
niż trzykrotnie mniej, bo tylko 21%. Tak olbrzymie wahania są oczywistą konsekwencją z roku na rok zasadniczo odmiennego poziomu trudności pytań egzaminacyjnych, czyli stale odmiennej polityki egzaminowania łamiącej elementarne wymogi
egzaminu sprawiedliwego.
Wskazujemy również na ekonomiczne oraz społeczne zagrożenia związane
z dotychczasowym sposobem najczęstszego nauczania prawa oraz egzaminowania prawników, w szczególności ubiegających się o przyjęcie na aplikacje.
Zagrożenia ekonomiczne przejawiają się w preferowaniu przygotowania zawodowego prawników pozbawionych umiejętności dostosowywania się do nieustannych
zmian prawa, nieuchronnych podczas niezakończonej jeszcze transformacji gospodarczej.
Zagrożenia społeczne są wielorakie i dużo donioślejsze niż dehumanizacyjny charakter testów egzaminacyjnych. Dotychczasowy sposób nauczania, w tym egzaminowania prawników, może być bowiem instrumentem kształtowania postaw skrajnie
formalistycznych, dalekich od idei wymiaru sprawiedliwości, a charakterystycznych
dla systemów totalitarnych.
Podkreślamy również niemoralność tworzenia barier uniemożliwiających zdobycie
zawodu absolwentom prawa w konfrontacji z brakiem jakichkolwiek istotnych barier
w uzyskaniu np. statusu notariusza przez prokuratora, którego wiedza w zakresie
obowiązków rejenta jest – o ile w ogóle jest – śladowa.
Wskazujemy także na liczne regulacje szczegółowe świadczące o niesprawiedliwości i niemoralności dotychczasowych zasad egzaminowania przede wszystkim kandydatów ubiegających się o prawo do aplikowania.
Brak jakiejkolwiek możliwości odstępstwa od zasad przeprowadzania egzaminu
dla osób niepełnosprawnych, np. z ograniczeniem sprawności ręki czy dłoni, co stanowi jawne pogwałcenie praw tych osób i czego nie usuną godne aprobaty, lecz szczątkowe
propozycje zmian przygotowywanych ostatnio w ministerstwie sprawiedliwości.
Limit czasu doprowadzony do absurdu (jedna minuta na jedno pytanie), który
uniemożliwia nawet samą lekturę obszerniejszych pytań i trzech proponowanych do
wyboru odpowiedzi.
Niczym racjonalnym nieuzasadniony zakaz wymiany karty, na której egzaminowany wskazuje wybraną odpowiedź, gdy chce on, jeszcze w trakcie egzaminu, poprawić
odpowiedź błędną, czego nie wolno mu dokonać na niepodlegającej wymianie karcie.
Także zasady innych egzaminów zawodowych rażą swoją niedorzecznością, jeśli
np. pełnomocnik procesowy ma zagwarantowane ustawą dwa miesiące na przygotowanie skargi kasacyjnej, a podczas egzaminu zawodowego kandydat do tego zawodu
ma na to oraz na zapoznanie się z aktami tylko 360 minut.
W świetle takich i podobnych okoliczności wskazujemy, że przyjęty system egzaminowania na aplikacje i niektórych innych prawniczych egzaminów zawodowych
stanowi jawne pogwałcenie Konstytucji RP, w szczególności jej art. 2, 32 i 65 ust. 1.
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Nietrudno wyobrazić sobie egzamin, którego celem byłoby wybranie kandydatów,
którzy wykażą się najwyższą umiejętnością odszukiwania właściwych przepisów oraz
ich poprawnej interpretacji. To oczywiste, że podczas mądrego egzaminu, opartego na
najbliższej praktyce zawodu prawnika metodzie kazusów, kandydaci na aplikantów
powinni mieć dostęp do aktów prawnych.
Do posłów i senatorów RP oraz do Ministra Sprawiedliwości apelujemy o bezzwłoczną zmianę przepisów dotyczących w szczególności egzaminów na aplikacje, z których wiele uznajemy za niesprawiedliwe, niemoralne i sprzeczne
z Konstytucją RP.


Odpowied
Warszawa, 27 marca 2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Barbarę Borys-Damięcką
podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r. dotyczące studiów i egzaminów prawniczych, nawiązujące do „Orędzia” uczestników międzynarodowej konferencji naukowej „Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych
prawników” uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości zapoznał się z tezami
zawartymi w „Orędziu”, jednak nie podziela przedstawionej w nim oceny zasad przeprowadzania egzaminów na aplikacje prawnicze.
Jednoczenie informuję, że Minister Sprawiedliwości ustosunkuje się do przedstawionych w „Orędziu” informacji i przekaże za pośrednictwem Dziekana Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dra hab. Włodzimierza
Gromskiego autorom „Orędzia” stanowisko w powyższej sprawie.
Co do krytycznej oceny obecnego systemu przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, zawartej w przywołanym przez Panią Senator „Orędziu”
należy podnieść, że nie znajduje ona potwierdzenia w rzeczywistości.
Należy wyjaśnić, że zmiana zasad przeprowadzania egzaminów na aplikacje prawnicze w 2005 r. wynikała zarówno z ograniczonego dostępu społeczeństwa do pomocy
prawnej, jak i dużych trudności absolwentów studiów prawniczych z rozpoczęciem
aplikacji prawniczych. Wprowadzenie państwowych egzaminów na aplikacje, stanowiło jeden z elementów reformy mającej na celu otwarcie dostępu do zawodów prawniczych. W tym okresie w Polsce, w porównaniu do innych państw europejskich, liczba
osób świadczących profesjonalną pomoc prawną była niska. Jak wynikało z raportu
Europejskiej Komisji ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości CEPEJ z 2006 r.
w Polsce na 100 tys. mieszkańców przypadało ok. 68 osób świadczących pomoc prawną (adwokatów i radców prawnych), podczas gdy np. na Węgrzech liczba ta wynosiła
ok. 90, w Niemczech ok. 150, w Anglii z Walią ok. 201, w Portugalii ok. 213, w Irlandii
ok. 230, we Włoszech ok. 260, w Hiszpanii ok. 260, a w Grecji ok. 308.
Dodatkowo, należy wyjaśnić, że konieczność zmian w zakresie dostępu do aplikacji wynikała z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 18 lutego
2004 r. (sygn. akt P 21/02) Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych, które upoważniały Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych do ustalania zasad
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przeprowadzania konkursów na aplikację adwokacką i radcowską. Zdaniem Trybunału, wymogi i kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci na aplikację, nie mogą
być określane przez samorząd zawodowy, lecz przez ustawodawcę. Ponadto Trybunał
Konstytucyjny uznał, że uchwały korporacyjne nie są powszechnie obowiązującym
źródłem prawa i nie mogą obowiązywać osób, które nie są członkami korporacji. Trybunał wskazał, że ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanych wolności i praw obywatelskich powinny być unormowane w aktach prawnych o randze ustawy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, egzamin wstępny na poszczególne aplikacje prawnicze polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań,
zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat, który uzyska z testu co najmniej
100 punktów (66% prawidłowych odpowiedzi).
Od czasu wprowadzenia państwowych egzaminów, tj. od 2006 r. na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przyjęto łącznie 32.300 osób, w tym na aplikację
adwokacką ponad 11.000 osób, na aplikację radcowską około 19.000 osób, a na aplikację notarialną ponad 2.300 osób.
Dla porównania, w okresie, kiedy egzamin na aplikacje przeprowadzały samorządy
zawodowe, w latach 2000–2004 na aplikację adwokacką przyjmowanych było rocznie
od 202 do 385 osób, na aplikację radcowską przyjmowanych było rocznie od 661 do
1053 osób, zaś w przypadku aplikacji notarialnej w latach 2001–2004 przyjmowanych
było rocznie od 35 do 48 osób.
W chwili obecnej aplikacje odbywa łącznie ponad 14.000 osób, w tym aplikację
adwokacką ok. 5.500 osób, aplikację radcowską – ok. 8.000 osób oraz aplikację notarialną – niespełna 700 osób.
W okresie od 2006 r. do 2012 r. do egzaminów na aplikacje prawnicze przystąpiło
łącznie ok. 75.000 osób.
Tak wysokie zainteresowanie absolwentów prawa państwowymi egzaminami
wstępnymi oznacza, że egzaminy te postrzegane są przez kandydatów jako obiektywne i sprawiedliwe, dające każdemu równą i jednakową szansę uzyskania pozytywnego
wyniku z egzaminu, która wynika wyłącznie z posiadanej wiedzy, nie zaś z jakichkolwiek innych pozamerytorycznych przesłanek. W 2009 r. liczba osób, które przystąpiły do państwowych egzaminów wstępnych wyniosła niemal 14.000 osób, natomiast
w ostatnich latach ustabilizowała się na poziomie ok. 11.000 osób.
Obecnie obowiązujące rozwiązania zapewniają zatem absolwentom studiów prawniczych dostęp do aplikacji, a jednocześnie zwiększa się – poprzez wzrost liczby prawników – dostęp społeczeństwa do profesjonalnej pomocy prawnej.
Powyższy wniosek potwierdzają dane liczbowe: w roku 2005 czynnie wykonujących zawód adwokata było niewiele ponad 6.000 osób, wykonujących zawód radcy
prawnego ok. 17.500 osób, a notariuszy – ok. 1.700, natomiast na koniec 2012 r.
czynnie wykonujących zawód adwokata było już ponad 10.500 osób (wzrost o 75%
w stosunku do liczby adwokatów z 2005 r.), radców prawnych czynnych zawodowo
ponad 27.000 (wzrost o 55% w stosunku do liczby radców prawnych z 2005 r.), a notariuszy ok. 2.350 (wzrost o blisko 40% w stosunku do liczby notariuszy z 2005 r.).
Egzaminy prawnicze na aplikacje odbywają się w tym samym czasie, jednocześnie
na terenie całego kraju. W ostatnich latach przeprowadzane są w ostatnią sobotę
września. Wszystkich kandydatów na poszczególne aplikacje obowiązują jednakowe
zasady i ten sam test. Prawidłowość udzielonych odpowiedzi jest w pełni weryfikowalna, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości pytania w teście,
obowiązujące przepisy prawa zapewniają możliwość skorygowania wyniku w drodze
odwoławczej oraz sądowoadministracyjnej.
Testowa forma egzaminu i brak uznaniowości komisji egzaminacyjnych w ustalaniu wyniku egzaminu powoduje, że egzaminy te są niezwykle obiektywne, w sposób
identyczny traktujący w całej Polsce wszystkich (corocznie kilkanaście tysięcy) zdających. Egzaminom tym nigdy nie zarzucono nieuczciwego, niesprawiedliwego traktowania kandydatów, czy też nepotyzmu.
Należy podkreślić, że obecnie obowiązujący system przeprowadzania egzaminów
wstępnych ma na celu dokonanie selekcji najlepszych kandydatów na aplikantów
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spośród absolwentów wydziałów prawa. Przeprowadzane od roku 2008 w Ministerstwie Sprawiedliwości analizy wyników egzaminów (w powiązaniu z informacją o ocenach kandydatów na ich dyplomach magisterskich) pokazują, że ta funkcja egzaminu
jest spełniona: spośród osób, które w okresie od 2008 r. do 2012 r. egzamin zdały,
ok. 70% stanowią absolwenci, którzy otrzymali na dyplomie ocenę bardzo dobry. Przykładowo, w 2012 r. spośród osób, które uzyskały pozytywny wynik, aż 74% stanowili
absolwenci, którzy ukończyli studia prawnicze z oceną bardzo dobry. Dla porównania,
absolwenci, którzy ukończyli studia prawnicze z oceną dostateczny, stanowili jedynie
0,43% osób, które egzamin zdały.
Ponadto, z przedstawionej w „Orędziu” krytycznej oceny systemu przeprowadzania
egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze wynika, iż jego autorzy nie dysponują
autentyczną wiedzą w zakresie obowiązujących rozwiązań.
Przykładowo należy wskazać, że odnośnie do „odstępstw” dla osób niepełnosprawnych, Minister Sprawiedliwości od 2006 r. corocznie kieruje prośby do przewodniczących komisji o stworzenie odpowiednich warunków niepełnosprawnym zdającym
i według posiadanej wiedzy takie udogodnienia są zapewniane. Przykładowo, drukowane były testy pismem Braille’a lub większą czcionką dla osób niewidomych lub
niedowidzących. Ponadto, w styczniu 2013 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego, radcowskiego oraz z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji
egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego, polegające na wydłużeniu o połowę czasu trwania każdej części
egzaminu w stosunku do czasu wynikającego z obowiązujących przepisów w przypadku osób niepełnosprawnych.
Co do limitu czasu obowiązującego na egzaminach, kilkuletnia praktyka przeprowadzania egzaminów wykazała, że określony czas trwania egzaminów wstępnych jest
w pełni wystarczający do zapoznania się z testem i jego rozwiązania. Z protokołów
z przebiegu egzaminów wstępnych przesyłanych Ministrowi Sprawiedliwości wynika
bowiem, że większość kandydatów na aplikantów kończy egzamin kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt minut przed upływem czasu trwania egzaminu wstępnego. Ponadto, taki
czas jest powszechnie przyjęty podczas egzaminów w trakcie studiów prawniczych.
Co do poruszonego w „Orędziu” zakazu wymiany karty odpowiedzi wskazać przede
wszystkim należy, że wymiana karty odpowiedzi oznaczałaby możliwość zmiany odpowiedzi, co jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących regulacji. Przed rokiem
2009 dopuszczalna była możliwość zmiany odpowiedzi zakreślonej na karcie odpowiedzi, co jednak prowadziło do nadużyć tego prawa.
Normatywny zakaz dokonywania zmian odpowiedzi był m.in. konsekwencją zdarzeń, jakie miały miejsce w czasie egzaminu na aplikację radcowską w 2008 r., gdy
doszło do potwierdzonej ingerencji osoby nieuprawnionej w zapis karty odpowiedzi
jednej z osób zdających egzamin. Prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście postępowanie karne nie ustaliło wprawdzie sprawcy
przestępstwa, ale w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdzone
zostało, że doszło do sfałszowania dokumentu w postaci karty odpowiedzi. Ponadto
możliwość dokonywania zmian na karcie odpowiedzi niejednokrotnie prowadziła do
trudności, czy wręcz niemożności ustalenia przez członków komisji kwalifikacyjnej,
którą z wybranych odpowiedzi kandydat wskazał jako prawidłową. Na powyższe zwrócił uwagę również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia
10 marca 2010 r., sygn. akt VIII SA/Wa 11/10, a także w wyroku z dnia 10 maja
2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 237/12, w którym stwierdził, że „...egzamin wstępny jest
egzaminem testowym, podczas którego zdający ma jedynie wybrać jedną z trzech propozycji, z których jedna jest prawidłowa, zatem możliwość dokonywania zmian prowadziłaby do trudności czy wręcz niemożności ustalenia, która z wybranych odpowiedzi
jest prawidłowa. Jedną z zalet egzaminu testowego jest łatwość jego sprawdzania oraz
brak czynnika subiektywnego przy ocenie jego wyników”, jak również Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 19 marca 2013 roku, sygn. akt II GSK 2428/11.
Wskazać przy tym należy, że zdający w trakcie egzaminu wielokrotnie może zmieniać swój wybór odpowiedzi na dane pytanie, dokonując zaznaczeń w samym teście.
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Ostateczny wybór prawidłowej odpowiedzi na pytanie zdający powinien przenieść
na kartę odpowiedzi, która stanowi integralną część testu i jest wyłączną podstawą ustalenia wyniku jego egzaminu wstępnego. Ostatecznego wyboru odpowiedzi
wskazanego na karcie odpowiedzi w świetle obowiązujących przepisów nie można już
zmienić, zatem zdający powinien wykazać się przy przenoszeniu odpowiedzi z testu
na kartę szczególną uwagą i roztropnością, co jednak nie oznacza, że w czasie egzaminu nie może zmienić wybranej odpowiedzi – o ile swojego wyboru nie przeniósł na
kartę odpowiedzi.
Wprowadzenie zakazu dokonywania zmian odpowiedzi na karcie odpowiedzi wyklucza możliwość ewentualnej ingerencji osób trzecich, które w sposób nieuprawniony mogłyby takich zmian dokonywać już po egzaminie i w konsekwencji wpłynąć na
zmianę wyniku egzaminu.
Odnosząc się zaś do twierdzenia, że w trakcie egzaminu zdający mają 6 godzin na
zapoznanie się z aktami i przygotowanie skargi kasacyjnej, podczas gdy pełnomocnik
procesowy ma na to dwa miesiące, są nieprawdziwe. Wskazany rodzaj zadania egzaminacyjnego – skarga kasacyjna – ustawy samorządowe przewidują jedynie w przypadku zadania z zakresu prawa administracyjnego, jakkolwiek w okresie kilku lat
przeprowadzania państwowych egzaminów zawodowych zadanie z zakresu prawa administracyjnego nigdy nie obejmowało sporządzenia skargi kasacyjnej do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Należy zauważyć również, że wbrew przytoczonym twierdzeniom, termin do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem,
a nie dwa miesiące. Odnosząc zaś to twierdzenie do realiów egzaminacyjnych, trudno
wyobrazić sobie jednak, że egzamin zawodowy trwałby np. miesiąc, czyli tyle, ile profesjonalny pełnomocnik ma na przygotowanie skargi kasacyjnej.
Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują na to, że obecne regulacje zawierają jasne i jednoznaczne zasady przeprowadzania egzaminów, umożliwiające osobom
przystępującym właściwe przygotowanie się do nich, a przede wszystkim zapewniające wszystkim zdającym równe szanse w dostępie do aplikacji prawniczych.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo z dramatycznym apelem
o pomoc.
Pani Wiktoria jest emerytką i ma męża, który od dziesięciu lat choruje na Alzheimera i wymaga stałej opieki. Niestety zły stan zdrowotny pani
Wiktorii nie pozwala jej na zaopiekowanie się mężem. Mąż pani Wiktorii,
który przepracował piętnaście lat, otrzymuje jedynie zasiłek pielęgnacyjny
w wysokości niewiele ponad 150 zł. Z powodu braku jakichkolwiek środków
finansowych niemożliwe jest zapewnienie właściwej opieki choremu poprzez
umieszczenie go w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy też odpowiednim
domu pomocy społecznej. Niestety aktualne przepisy dotyczące świadczeń
rentowych i emerytalnych uniemożliwiają przyznanie choremu jakichkolwiek
środków finansowych i tym samym składki wypracowane przez piętnaście
lat przez męża pani Wiktorii po prostu przepadają.
Opisana sytuacja nie jest odosobniona, dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwencję i podjęcie stosownych działań, które uniemożliwią pozostawianie ciężko chorych ludzi bez jakiejkolwiek pomocy finansowej w przypadkach, gdy ludzie ci mają na swoim koncie przepracowane
kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 19 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie skierowane do Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej, złożone przez Panią Alicję Chybicką – Senator
RP na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie podjęcia interwencji i pomocy ludziom ciężko chorym, bez jakiejkolwiek pomocy finansowej mających
przepracowanych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, uprzejmie wyjaśniam, że osobom
i rodzinom, których sytuacja życiowa jest trudna, pomocy udzielają ośrodki pomocy
społecznej w miejscu zamieszkania.
Zasady i tryb udzielania wsparcia określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 oraz z 2012 r., poz. 1544 i 1548).
Na podstawie art. 8 ww. ustawy prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się przez porównanie dochodu osoby lub rodziny z odpowiednim kryterium dochodowym. Od dnia 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowym jest dochód nieprzekraczający kwoty 542 zł, dla osoby
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w rodzinie – kwoty 456 zł, dla rodziny – sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie. Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić co najmniej jeden z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15.
W ustawie o pomocy społecznej wymienia się kilka rodzajów świadczeń pieniężnych:
∙ zasiłek stały, który przysługuje osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy: samotnie gospodarującym, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej (542 zł) oraz osobom pozostającym w rodzinie, jeżeli ich dochód
jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie (456 zł),
∙ zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia
uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobom, których
dochód nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego,
∙ zasiłek celowy, który może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Wysokość tego zasiłku nie została
w ustawie określona kwotowo. Zależy od sytuacji danej rodziny, ale także od
możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej.
Decydujące znaczenie w przypadku osób starających się o pomoc w ośrodku pomocy społecznej ma dochód osoby lub rodziny, która ubiega się o świadczenie.
Gdy otrzymywany dochód przewyższy kryterium dochodowe uprawniające do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wówczas pomimo innych istniejących
przyczyn (np. niepełnosprawność, ciężka choroba) osoba lub rodzina nie spełnia jednego z warunków do ich uzyskania. Albowiem w ustawie o pomocy społecznej wskazano, że uprawnienia do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które łącznie spełniają te dwa warunki (art. 8 ust. 1).
Ponadto dla osób przekraczających ustawowe kryterium dochodowe ustawodawca przewidział (na podstawie art. 41 cytowanej wyżej ustawy), możliwość przyznania
w szczególnie uzasadnionych przypadkach bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego lub zasiłku celowego, okresowego, pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. O tym, czy w danej
sprawie zachodzi „przypadek szczególnie uzasadniony” decyduje kierownik ośrodka,
po zbadaniu okoliczności sprawy.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej, podejmowanej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego, który przeprowadza pracownik socjalny. Od
decyzji ośrodka służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, zgodnie
z pouczeniem.
Wyjaśniam także, że dla osób które nie kwalifikują się do uzyskania renty lub emerytury z funduszu ubezpieczeń społecznych, istnieje możliwość przyznania zasiłku stałego z pomocy społecznej, o ile spełniają kryteria do otrzymania tego typu świadczenia.
W opisanej sytuacji Pani Wiktorii i Jej męża dochód 2-osobowej rodziny stanowi
emerytura Pani Wiktorii i zasiłek pielęgnacyjny męża. W oświadczeniu Pani Senator
nie jest podana kwota emerytury Pani Wiktorii. Można przypuszczać, że dochód tych
Państwa prawdopodobnie przekracza ustawowe kryterium.
Jednocześnie informuję, że w katalogu świadczeń oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej wymienia się też świadczenia niepieniężne, jak np. usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być przyznane osobie, która
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Natomiast w wypadku, kiedy osoba wymaga całodobowej opieki, z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu i nie można jej zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, ma prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej (art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).
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Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.
Przekazuję również, że brak środków finansowych bądź niski dochód osoby (np.
tylko zasiłek pielęgnacyjny) nie stanowią przeszkody w umieszczeniu jej w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Dokumenty w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej składa się
w ośrodku pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą odpłatność
za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby
w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast decyzję o umieszczeniu
w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy, prowadzącej dom lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Ustawa nie określa sztywno wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej
a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.
W przedstawionej przez Panią Senator sytuacji, dochodem męża Pani Wiktorii jest
Jego zasiłek pielęgnacyjny, z którego (w wypadku skierowania do domu pomocy społecznej) wnosiłby odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 70%
swojego świadczenia. W drugiej kolejności obowiązek wnoszenia opłaty ciąży na małżonce, zstępnych (dzieciach, wnuczkach) przed wstępnymi (rodzicach, dziadkach), ponieważ odpłatność wnoszona przez męża Pani Wiktorii (mieszkańca domu) nie pokryje
w pełni średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce.
W trzeciej kolejności ww. obowiązek ciąży na gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, ale tylko wtedy, gdy odpłatność wnoszona przez
mieszkańca domu i jego rodzinę nie pokrywa w pełni średniego miesięcznego kosztu
utrzymania w domu pomocy społecznej.
Kwestie dotyczące zakładów opiekuńczo-leczniczych (kierowania, umieszczania,
odpłatności) nie znajdują się w gestii resortu pracy i polityki społecznej lecz resortu
zdrowia. Jednak podobnie jak w przypadku domów pomocy społecznej, niski dochód
osoby lub jego brak nie jest barierą uniemożliwiającą umieszczenie w tej placówce.
Reasumując powyższe, należy zauważyć, że osoby niepełnosprawne, ciężko chore
nie pozostają bez wsparcia organów publicznych w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji
życiowej. System pomocy społecznej obejmuje jednak przede wszystkim osoby i rodziny najsłabsze ekonomicznie.
W ramach systemu pomocy społecznej, w oparciu o posiadane do dyspozycji środki
finansowe, udzielana jest możliwie najbardziej efektywna pomoc społeczna uwzględniająca zarówno niedostatek materialny osób i rodzin, jak i ich skomplikowaną sytuację socjalną.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
Elżbieta Seredyn
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zainteresować Pana Ministra sprawą, z którą zgłosił się do mnie
pan Edward K., magister farmacji.
W swym piśmie pan Edward K. zwraca uwagę na problem dyskryminacji młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, poruszającej się na wózkach
inwalidzkich. Obecnie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie
mogą podjąć nauki na wydziałach farmaceutycznych czy też w technikum
farmaceutycznym, ponieważ, aby ukończyć wyżej wymienione szkoły, trzeba odbyć praktykę i staż w aptekach. Niestety w Polsce brakuje aptek przystosowanych do pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pan Edward,
idąc za ewidentną potrzebą zmiany tej sytuacji, opracował projekt zmodernizowanej apteki, w której mogą pracować osoby na wózkach inwalidzkich.
Przystosował do tego nawet swoją aptekę w Rybniku, w której praktykę odbywała studentka z niepełnosprawnością ruchową. Studentka ta w 2012 r.
ukończyła studia farmaceutyczne i jest pierwszym w Polsce poruszającym
się na wózku magistrem farmacji.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się przedstawionym tematem.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka


Odpowied
Warszawa, 14.03.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej złożone na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie dyskryminacji młodzieży niepełnosprawnej ruchowo poprzez nieprzystosowanie apteki, w której mogłaby odbywać staż,
uprzejmie informuję, że przedmiotowa kwestia nie leży we właściwości Ministra Pracy
i Polityki Społecznej.
Wskazać należy, że sześciomiesięczny staż (praktyka) w aptece, stanowi integralny
element programu studiów (art. 2b ust. 1 pkt 1 oraz art. 2c ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 z późn.
zm.)), i w związku z tym kwestie te znajdują się we właściwości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wskazać należy, że zainteresowana uczelnia publiczna może ubiegać się o dotację z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom
i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 572, ze zm.).
O inicjatywie Pana Edwarda K. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 sierpnia 2012 r. (BON-I-053-152-4-PM/12).
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Jednocześnie informuję, że pracodawca prowadzący aptekę może ubiegać się
o zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy zatrudnianych
niepełnosprawnych farmaceutów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 26 ustawy z��������������������������������
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), o ile osoby niepełnosprawne były zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP) powinno stanowić wizytówkę działalności systemu administracji
w Polsce. Tak jednak nie jest.
Od wielu lat prowadzone są prace zmierzające do wdrożenia platformy,
które, jak dotąd, nie przyniosły wymiernego skutku. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaznacza, iż podejmuje ciągłe działania mające na celu
rozbudowę elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i dostosowanie jej funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Podkreślić jednak należy, że platforma jest nieudanym projektem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Prace nad uruchomieniem usług trwają już tak długo, że wymagana
jest ich ciągła aktualizacja, ponieważ kiedy określona funkcja czy usługa
zostaje wprowadzona, to w obliczu zaawansowania rozwoju techniki jest już
tak dalece przestarzała i niekompatybilna z systemem, że wymaga aktualizacji. Co więcej, środki finansowe przeznaczone na reklamę funkcjonowania
ePUAP należy uznać za wydane przedwcześnie i niecelowo, zanim platforma
zaczęła działać. Spowodowało to zniechęcenie obywateli do państwa oraz
dezorientację w funkcjonowaniu systemu administracji, co potwierdziło porażkę ministerstwa.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi
pytaniami.
1. Jaka kwota została przewidziana na stworzenie systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w pierwotnym projekcie?
2. Jaką kwotę od początku budowy do tej pory pochłonęło tworzenie
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej?
3. Jaka kwota została przeznaczona na reklamę (w tym telewizyjną)
związaną z wprowadzeniem i funkcjonowaniem elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej?
4. Jak obecnie kształtuje się budżet przeznaczony na kompletne uruchomienie i obsługę elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej

Odpowied
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2013 r. dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Czeleja podczas 27. posiedzenia Senatu RP
w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) (BPS/043-27-1063/13), uprzejmie przedstawiam, co
następuje.
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Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to portal, który powstał
w oparciu o projekt „Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej
e-PUAP” realizowany w latach 2005–2008, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Całkowite nakłady na realizację
projektu wyniosły 26 mln zł. Beneficjentem projektu był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Obecnie realizowany jest projekt „ePUAP2” mający na celu rozbudowę funkcjonalności portalu ePUAP i zwiększenie ilości dostępnych usług świadczonych za pomocą
platformy. Projekt „ePUAP2” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007–2013, priorytet 7 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej
administracji”. Kwota wydatków przyznana na realizację projektu wynosi 141,5 mln zł.
Beneficjentem projektu jest Minister Administracji i Cyfryzacji.
W ramach projektu „Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP” wydatkowano środki w łącznej wysokości ok. 26 mln zł, a „ePUAP2” do
dnia 28 lutego 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 46 mln zł. Oznacza to, że na
realizację projektu elektroniczna platforma usług administracji publicznej wydatkowano dotychczas 72 mln zł.
Jednocześnie informuję, że w ramach projektu „ePUAP2”, do dnia 28 lutego 2013 r.,
na działania promocyjne wydatkowano środki pieniężne w wysokości ok. 620 tys. zł.
Projekt elektronicznej platformy usług administracji publicznej nie był reklamowany
w telewizji i w ramach projektu nie powstała żadna reklama telewizyjna.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu, planowane jest wydatkowanie całej kwoty przyznanej w ramach dofinansowania tj. 141.418.200,00 zł.
Z poważaniem
Andrzej Ręgowski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 1 czerwca 2013 r. wejdą w życie postanowienia ustawy nowelizującej ustawę z dnia 13 września 1996 r. (DzU z 1996 r., nr 132, poz. 622
ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na
gminy obowiązek wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.
Niektóre regulacje ustawy nowelizującej rodzą szereg poważnych zastrzeżeń natury interpretacyjnej. Jedna z nich dotyczy możliwości podwójnego opodatkowania mieszkańców, którzy prowadzą także działalność gospodarczą zarejestrowaną pod swoim adresem zamieszkania, choć nie produkują oni odpadów związanych z prowadzoną działalnością. Jest to zazwyczaj działalność usługowa, która nie wiąże się z faktyczną koniecznością
gospodarowania odpadami, a w związku z tym niecelowe jest podpisywanie
umów z podmiotami zajmującymi się wywozem odpadów.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy
Ministerstwo Środowiska przewidziało w trakcie procesu legislacyjnego nad
wspomnianą ustawą konsekwencje regulacji prowadzącej do faktycznego
podwójnego opodatkowania określonej grupy przedsiębiorców?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej


Odpowied
Warszawa, 8 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja, złożone podczas
27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r., przekazane pismem Pani Marii
Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu, z dnia 26 lutego 2013 r., znak: BPS/043-27-1064/13, w sprawie możliwego podwójnego obłożenia opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mieszkańców, którzy prowadzą działalność usługową we
własnych mieszkaniach, 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 Czeleja,
przekazane pismem z dnia 26 lutego 2013 r., znak: BPS/043-27-1064/13
Odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2013 r., znak: BPS/043-27-1064/13,
przekazujące oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja, w sprawie możliwego podwójnego obłożenia opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców, którzy prowadzą działalność usługową we własnych mieszkaniach, uprzejmie przedstawiam co następuje.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) pod względem naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dzieli nieruchomości na:
– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe),
– nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe),
– nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane).
Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Rada gminy może w drodze uchwały
postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jeżeli nie podejmie takiej uchwały, wówczas właściciel takiej nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych
z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej lub będącym
gminną jednostką organizacyjną. W ten sam sposób powinien postąpić właściciel nieruchomości mieszanej dla części nieruchomości, która jest niezamieszkała, a powstają na niej odpady komunalne.
W przypadku przejęcia przez gminę obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, gmina ustala
stawki opłat dla pojemników o określonej pojemności. W tym przypadku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz ustalonej stawki. Natomiast w przypadku nieruchomości mieszanej opłata stanowi sumę
opłat obliczoną dla części zamieszkałej (w zależności od wybranej przez gminę metody:
od liczby mieszkańców, od ilości zużytej wody, od powierzchni nieruchomości, bądź
ryczałt) oraz dla części niezamieszkałej (od pojemnika). Rada gminy może również
podjąć uchwałę, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty dla takiej nieruchomości w zależności od:
– liczby mieszkańców, albo
– ilości zużytej wody, albo
– powierzchni lokalu mieszkalnego, albo
– liczby pojemników, albo
– jedna stawka opłaty od gospodarstwa domowego.
Jeżeli gmina podejmie uchwałę o przejęciu obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych właściciel nieruchomości niezamieszkałej oraz mieszanej jest zobowiązany złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczać na rzecz
gminy tę opłatę.
Odnosząc się do opisywanej przez Pana Senatora sytuacji, w której mieszkaniec
prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną we własnym mieszkaniu, w wyniku
której powstają wyłącznie odpady komunalne w niewielkiej ilości, w opinii resortu
środowiska nieruchomość taka, bez wydzielonej odrębnej części, na której jest prowadzona działalność gospodarcza jest uznawana wyłącznie za nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy i dlatego nie ma potrzeby zawierania odrębnej umowy dla
działalności gospodarczej, bądź uiszczania do gminy osobnej opłaty za część nieruchomości, na której jest prowadzona działalność. Dlatego też nie zachodzi ryzyko, że
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taki mieszkaniec będzie zobowiązany uiszczać podwójną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Natomiast, jeżeli działalność usługowa jest wykonywana na
wydzielonej części nieruchomości, wówczas nieruchomość ta jest uznawana za mieszaną i na właścicielu takiej nieruchomości spoczywają opisane wcześniej obowiązki.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Piotr Grzegorz Woźniak
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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 wprowadzenie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2012 r., poz. 1137) przepisu dotyczącego całkowitego zakazu wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych wobec kierujących samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 t przez tożsamy pojazd na polskich autostradach dwupasmowych.
Podczas jazdy na autostradzie mamy bardzo często do czynienia ze zjawiskiem wyprzedzania dwóch pojazdów silnikowych wielośladowych ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Jest to
proceder niezwykle niebezpieczny oraz uciążliwy dla innych użytkowników
polskich autostrad. Wyprzedzanie trwa zazwyczaj kilka kilometrów, pojazdy ciężarowe poprzez założone blokady prędkości różnią się prędkością zaledwie o 3–4 km/h. W tym czasie za tymi tirami tworzy się sznur aut osobowych, które nie mogą jechać szybciej, ponieważ droga jest zablokowana na
obu pasach ruchu.
Zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych może nie tylko ułatwić
jazdę kierowcom samochodów osobowych, ale także wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie węzłów autostradowych, bo to w tych
okolicach utrudnione jest bezpieczne włączanie się do ruchu i wyłączanie
się z ruchu innych pojazdów, a wyprzedzanie się aut ciężarowych w tych
miejscach zwiększa ryzyko wypadków.
Robert Dowhan


Odpowied
Warszawa, 21 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2013 r. Nr BPS/043-27-1065/13, przesyłające tekst oświadczenia złożonego przez senatora Roberta Dowhana podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r., uprzejmie przedstawiam następujące
stanowisko.
Na wstępie należy wskazać, że zasady ruchu na drogach regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137,
z późn. zm.). W myśl art. 19 tej ustawy, kierujący pojazdem jest obowiązany m.in. jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym, zapewniającą panowanie
nad pojazdem, uwzględniającą warunki, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności:
rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 24 ww. ustawy, kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność i w szczególności upewnić
się, czy posiada odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez
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utrudniania komukolwiek ruchu oraz czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął wyprzedzania lub nie zasygnalizował takiego zamiaru. Realizując manewr wyprzedzania,
kierujący pojazdem powinien posiadać absolutną pewność, że zarówno organizacja
ruchu, jak również inne czynniki mające wpływ na ruch drogowy, pozwalają mu na
bezpieczne wykonanie tego manewru.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że obecne regulacje prawne umożliwiają wprowadzenie do organizacji ruchu zakazu wzajemnego wyprzedzania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, poprzez umieszczenie w organizacji ruchu znaku B-26. Szeroki zakres regulacji tego znaku umożliwia wprowadzenie
w określonych miejscach zakazu wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych
– w tym również pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t –
przez kierujących pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Decyzję o wprowadzeniu do organizacji ruchu zakazu wyrażonego ww. znakiem
podejmuje organ zarządzający ruchem na drodze, który zatwierdza organizację ruchu
na drodze, zgodnie z przepisami §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729).
Z uwagi na wyżej wskazane, istniejące regulacje, nakładające na kierujących pojazdami obowiązek właściwego zachowania przy podejmowaniu manewru wyprzedzania
oraz ze względu na możliwość wprowadzenia do organizacji ruchu, w określonych miejscach, znaków zakazu wyprzedzania, w tym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, w opinii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, nie zachodzi konieczność wprowadzenia ustawowego wzajemnego zakazu
wyprzedzania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Oświadczenie składam w związku z faktem, że Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie w dniu 18 stycznia br. podjęła akcję protestacyjną przeciwko działaniom Ministerstwa Zdrowia zmierzającym do przyłączenia Instytutu Medycyny Wsi do Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, gdyż takie nieprzemyślane, jak stwierdza komisja
zakładowa, działania spowodują likwidację instytutu. Komisja zakładowa
uważa, że nie ma racjonalnych podstaw do przeprowadzenia takiej operacji
przez Ministerstwo Zdrowia.
Instytut Medycyny Wsi jest placówką badawczą reprezentującą wysoki
poziom naukowy. W ostatniej ocenie parametrycznej dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego instytut uzyskał pierwszą kategorię
w grupie instytutów badawczych.
Instytut Medycyny Wsi jest jedyną w kraju placówką naukową i usługowoleczniczą, należącą do resortu zdrowia, o zasięgu ogólnokrajowym, działającą na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej i poprawy
warunków higieniczno-sanitarnych środowiska wiejskiego.
Zamknięcie takiej placówki uniemożliwi dużej grupie pacjentów ze środowiska wiejskiego dostęp do wysokospecjalistycznej opieki medycznej
świadczonej aktualnie przez instytut w poradniach specjalistycznych, w klinice i zakładzie rehabilitacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i orzecznictwa, szczególnie związanej z występowaniem
chorób charakterystycznych dla środowiska wiejskiego, w tym chorób zawodowych.
Instytut Medycyny Wsi jako jedyny w kraju prowadzi unikalne badania naukowe polegające na rozpoznawaniu i ocenie szkodliwych czynników
biologicznych, chemicznych i fizycznych występujących w środowisku pracy
i bytowania w rolnictwie, leśnictwie oraz w przemyśle rolno-spożywczym
i drzewnym, a także na ocenie wpływu tych czynników na stan zdrowia
rolników i leśników. Brak takich badań uniemożliwi dokonanie obniżenia
ryzyka zdrowotnego oraz poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości
życia ludności wiejskiej.
Instytut po wydaniu przez Radę Ministrów decyzji o ewentualnym połączeniu będzie wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, straci swoją
podmiotowość, a co za tym idzie, straci też dotację statutową na działalność
naukową, co będzie skutkować brakiem środków finansowych. Może to doprowadzić do zwolnień grupowych pracowników instytutu, jak stwierdzają
w swoim piśmie związkowcy.
Dlatego jako senator zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy
istnieją argumenty – a jeżeli tak, to jakie – które uzasadniałyby likwidację
Instytutu Medycyny Wsi.
W latach 2005 i 2006, będąc wicemarszałkiem województwa lubelskiego, broniłem Instytutu Medycyny Wsi przed likwidacją – i wtedy to się udało. Co takiego się stało, że obecny minister zdrowia powraca do pomysłu
likwidacji?
Stanisław Gogacz
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Odpowiedź
Warszawa, 2013.03.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 27. posiedzenia Senatu RP przez
Pana Senatora Stanisława Gogacza, przekazane przy piśmie z dnia 26 lutego 2013
roku (znak: BPS/043-27-1066/13), w sprawie utrzymania integralności i samodzielności Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, uprzejmie proszę Pana
Marszałka o przyjęcie poniższego wyjaśnienia.
Na wstępie pragnę podkreślić, że podejmowane działania wobec instytutów działających w obszarze nauk medycznych nie zmierzają do ich likwidacji, a przeciwnie
– mają na celu podniesienie poziomu i efektywności prowadzonych przez nie badań
naukowych oraz do budowy silnej krajowej infrastruktury badawczej.
Projektowane zmiany odpowiadają kierunkom określonym w „Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki”, której głównym celem jest: „wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy”. Zmiany
te są również zbieżne z wdrażaną reformą nauki, która zakłada, że efektywne wykorzystanie środków budżetowych i pozabudżetowych, a także znaczących środków
z funduszy strukturalnych UE, będzie możliwe jedynie przy dokonaniu zmian w organizacji podmiotów prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności w kierunku tworzenia silnych organizacji zajmujących się prowadzeniem prac
badawczo-rozwojowych. Takie działania umożliwią osiąganie wyników badań naukowych o wybitnej jakości poznawczej, wysokiej użyteczności społecznej, gospodarczej
i technologicznej.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz wobec generalnie trudnej sytuacji instytutów
funkcjonujących w ochronie zdrowia, zachodziła konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy sytuacji poszczególnych jednostek. Przeanalizowano ich sytuację finansową, realizację zadań statutowych, w tym zadań związanych z prowadzeniem badań naukowych oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Powołane zostały zespoły
robocze do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji lub restrukturyzacji niektórych instytutów.
W ramach podjętych działań rozważano również ewentualność włączenia niektórych
jednostek w struktury uczelni medycznych. W takim przypadku, włączone instytuty
mogłyby skorzystać ze znacznego potencjału naukowego uczelni i ich zasobu kadrowego, sprzętowego oraz aparaturowego.
Odnosząc się do planowanego powołania zespołu roboczego w sprawie włączenia
Instytutu Medycyny Wsi do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uprzejmie informuję, że zespół miałby za zadanie ocenę potrzeby podjęcia tego rodzaju działania, którego
efektem byłaby konsolidacja potencjału naukowego i badawczego obu jednostek. Jednakże, do dnia 15 marca br. zespół nie został jeszcze powołany, nie została więc tym
samym formalnie wszczęta procedura przygotowawcza do przeprowadzenia zmian organizacyjnych dotyczących Instytutu.
Należy zaznaczyć, że działania zmierzające do zmian w funkcjonowaniu instytutów
są procesem długotrwałym, wymagającym wielu analiz i konsultacji. Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618,
z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy – instytut może być włączony do uczelni publicznej jeżeli jest to uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie i finansowo – po uzgodnieniu z właściwymi organami uczelni. Jego włączenia do uczelni
publicznej dokonuje Rada Ministrów po uprzednim zasięgnięciu opinii dyrektora lub
rady naukowej instytutu włączanego. Natomiast w celu dokonania oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu oraz opracowania warunków, na ja-
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kich zostanie dokonane jego włączenie, powoływana jest komisja, która w terminie do
3 miesięcy od dnia powołania przedstawia opinię w przedmiotowym zakresie.
Przedkładając powyższe wyjaśnienie, ze swojej strony mogę zapewnić, że przed
podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej Instytutu przeprowadzona zostanie wnikliwa analiza wszystkich aspektów sprawy w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań,
które będą najlepiej służyć społeczeństwu i polskiej nauce.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Chlebus
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Sygnały, jakie otrzymuję od lekarzy, oraz informacje publikowane w prasie fachowej potwierdzają doniesienia o pogarszającej się sytuacji polskiego
pacjenta, a w szczególności o ograniczonym dostępie do leków refundowanych. W umowach upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, które medycy podpisują z Narodowym Funduszem Zdrowia, znalazły się kontrowersyjne przepisy. Mam na myśli przede wszystkim zapisy
o karach umownych nakładanych na lekarzy za nieprawidłowo wypisane
recepty.
Z dniem 1 lipca 2012 r. na medyków nałożono obowiązek precyzyjnego
określania poziomu refundacji na receptach wypisywanych pacjentom. Tym
samym osoby spędzające długie lata na gromadzeniu wiadomości o chorobach i sposobach ich leczenia zmieniono w pracowników administracyjnych.
Nie ma kraju na świecie, w którym w podobny sposób zmuszano by lekarzy
do dzielenia swojego cennego czasu między pacjentów a dokumentację oraz
przedkładania znajomości stale zmieniającej się listy leków refundowanych
nad wiedzę zdobywaną na studiach medycznych. Czas poświęcony pacjentowi jest bezcenny. Tracenie go na zajęcia typowo administracyjne kosztem
chorego jest jawnym marnotrawstwem.
Groźba dotkliwych kar finansowych w przypadku popełnienia błędu podczas wypisywania recepty to szczególnie szkodliwy zapis. Regulacja, która
miała ukrócić nieuczciwe praktyki nielicznych medyków, wywołuje wiele negatywnych skutków odczuwanych przez wszystkich lekarzy i pacjentów.
W praktyce błędów na receptach uniknąć nie sposób. Obecnie liczba
dopuszczonych do obrotu w Polsce leków wynosi ponad dziesięć tysięcy,
a lista leków refundowanych aktualizowana jest co dwa miesiące. Śledzenie i zapamiętywanie zmian jest więc zadaniem przekraczającym ludzkie
możliwości. Co więcej, często ten sam lek występuje na rynku pod kilkunastoma nazwami handlowymi. Część preparatów zawierających tę samą substancję chemiczną jest refundowana, a część nie. Na przykład preparatów
popularnego omeprazolu, leku stosowanego w leczeniu refleksu żołądkowo-przełykowego, czyli popularnej zgagi, jest w Polsce zarejestrowanych ponad
dwadzieścia, a dziewięć spośród nich nie posiada refundacji. Jeśli lekarz nie
sprawdzi dokładnie poziomu refundacji jednego tylko leku i błędnie oznaczy
ją na recepcie, to może zostać ukarany przez NFZ karą umowną w wysokości 200 zł, nawet jeśli strata płatnika wyniesie zaledwie kilka złotych. Na
jakiej podstawie określono wysokość kary na kwotę 200 zł, skoro według
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie średnia wartość refundacji jednego
opakowania leku wynosi jedynie niespełna 18 zł?
Ponadto bywa i tak, że w przypadkach spornych, kiedy nie wiadomo,
jaki poziom refundacji należy się pewnej grupie pacjentów, medycy na próżno szukają pomocy u pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Przykładem takich niejasności są trudności z określeniem poziomu odpłatności
za paski testowe do glukometrów wypisywane chorym na cukrzycę typu 2,
leczonym wyłącznie behawioralnie (poprzez dietę, redukcję masy ciała, regularny wysiłek fizyczny). Z przekazanych mi informacji wynika, że lekarze
otrzymują sprzeczne komunikaty świadczące o niekompetencji osób zobowiązanych do udzielania precyzyjnych i fachowych rad.
Wysokość kary umownej za nieprawidłowo wypisaną receptę wynosi aż
200 zł i w przypadku większej liczby uchybień podlega sumowaniu. W efekcie
podczas codziennej praktyki medycy stają przed bardzo przykrym wyborem:
mogą drobiazgowo sprawdzać poziom odpłatności każdego wypisywanego
leku i przyjmować znacznie mniej pacjentów, narażać się na dotkliwe kary lub
przepisywać leki za pełną cenę. Konsekwencje szczególnie bolesne dla pacjentów to dłuższy czas oczekiwania na poradę lekarską lub droższe leki. Innymi
słowy, dostęp do opieki medycznej i leczenia jest coraz bardziej utrudniony.
Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane
w obecnym kształcie przyczyniają się do powstawania patologicznych sytu-
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acji. Za moralnie kontrowersyjny należy uznać zapis o nieadekwatnych karach umownych, ponieważ argumenty finansowe zaczynają przeważać nad
szeroko rozumianym dobrem pacjenta. Troska o bezpieczeństwo finansowe
lub dążenie do oszczędności nigdy nie powinny mieć wpływu na podejmowane przez lekarzy decyzje związane ze zdrowiem chorych.
Panie Ministrze, lekarzy i pacjentów jednoczy poczucie niezadowolenia
z przyjętych rozwiązań prawnych. Poziom zaufania do przedstawicieli resortu odpowiedzialnego za stan służby zdrowia w naszym kraju drastycznie maleje. Niezbędne są zdecydowane działania mające na celu zwolnienie lekarzy z obowiązku określania poziomu refundacji leków, tak aby swój
czas mogli w pełni poświęcić leczeniu chorych, a nie pełnić rolę finansowych
strażników systemu. Zwłaszcza że liczba lekarzy w Polsce przypadająca na
dziesięć tysięcy mieszkańców jest jedną z najniższych w Europie.
Moje oświadczenie jest podyktowane troską o stan opieki medycznej
i funkcjonowanie służby zdrowia. Uprzejmie proszę Pana Ministra o odniesienie się do przedstawionych kwestii, bo tego oczekują Polacy zaniepokojeni zamieszaniem wywołanym przez nowe przepisy.
Z poważaniem
Ryszard Górecki


Odpowied
Warszawa, 2013.03.22
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Ryszarda Góreckiego – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej złożone podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego
2013 r., które zostało przesłane przy piśmie znak: BPS/043-27-1067/13, uprzejmie
proszę o przyjęcie stanowiska w sprawie.
Jednym z elementów systemu refundacji są umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, które podmioty określone
w art. 2 pkt 14 lit. b i c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. z 2011 r. nr 122, poz. 696 z późn. zm.) [dalej: „ustawa refundacyjna”] podpisują
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ustawa refundacyjna nie zawiera upoważnienia ustawowego do określenia w drodze rozporządzenia wzoru umowy upoważniającej lekarzy do wystawiania recept na
leki refundowane. Ustawa ta w art. 48 określa wyłącznie ogólne regulacje dotyczące
zawarcia umowy oraz jej treści. Zgodnie z ust. 4 tego artykułu umowę upoważniającą do wystawiania recept zawiera dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ właściwy ze
względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera albo starszego felczera. W przypadku, gdy właściwym do zawarcia umowy
jest więcej niż jeden dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, umowa jest zawierana z każdym z tych dyrektorów.
W przedmiocie nakładania kar finansowych na lekarzy uprzejmie wyjaśniam, że
mając na uwadze potrzebę wprowadzenia szybkich zmian w zakresie gospodarki leka-
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mi oraz wynegocjowania ze środowiskiem lekarskim nowych umów upoważniających
do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące
świadczeniobiorcom, Minister Zdrowia złożył wniosek do Premiera RP o powołanie na
stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze konkursu, Pani Agnieszki Pachciarz, który wyraził zgodę na jej powołanie 27 czerwca 2012 r.
Nowy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął natychmiastowe działania
i w dniu 29 czerwca 2012 r. zorganizował spotkanie z przedstawicielami Naczelnej
Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Podczas spotkania został zaprezentowany nowy projekt umowy upoważniających
do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące
świadczeniobiorcom, który zasadniczo różnił się od poprzedniego wzoru określonego w zarządzeniu Prezesa Funduszu nr 25/2012/DGL z dnia 30 kwietnia 2012 r.
Uwzględniono w nim 8 z 10 poprawek zaproponowanych przez Naczelną Izbę Lekarską, w tym większość krytycznych uwag. Projekt przede wszystkim nie zawierał zapisu dotyczącego zwrotu nienależnej refundacji, który wzbudzał najwięcej kontrowersji. Ponadto, doprecyzowywał on przesłanki odpowiedzialności lekarzy, gdyż w opinii
Funduszu, muszą one być określone w sposób jak najbardziej jasny i transparentny.
Uwzględnił również postulat zwiększenia możliwości rozpatrywania spraw spornych
między lekarzami a Funduszem przez sądy powszechne, gwarantując świadczeniodawcom możliwość rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii spornych przed
niezależnymi i niezawisłymi organami państwa. Jednocześnie w niniejszej umowie
zapisano, że do czasu wprowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, lekarze
nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki niezweryfikowania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej, który to zapis budził wcześniej duże emocje.
W porównaniu do poprzednio obowiązującego zarządzenia istotnie zmniejszyła się
wysokość kar umownych (z 300 zł na 200 zł), zredukowany został również katalog
uchybień, za który może zostać nałożona kara. Fundusz, uwzględniając obawy środowiska lekarskiego, wprowadził możliwość zmniejszenia wysokości kary umownej
w przypadku niezamierzonego i niezawinionego działania, czego nie przewidywał żaden poprzedni projekt. Jednocześnie, ponownie podkreślam, że przepis art. 48 §8 ustawy refundacyjnej został uchylony nowelizacją z dnia 13 stycznia 2012 roku (Dz. U.
Nr 12, poz. 95), niemniej jednak zapisy o karach finansowych zapisane odpowiednio
w umowie i potraktowane jako kary umowne, w opinii Ministra Zdrowia wydają się
być dopuszczalne.
Zgodnie z przepisem art. 483 §1 Kodeksu cywilnego, jak i zgodnie z ugruntowanym i jednoznacznym w tym zakresie orzecznictwem oraz doktryną, kara umowna
ma zastosowanie niezależnie od powstania szkody. Przez karę umowną, zwaną także
odszkodowaniem umownym albo karą konwencjonalną, strony ustalają z góry wielkość odszkodowania. Niekiedy zwraca się uwagę, iż utożsamianie kary umownej z odszkodowaniem umownym jest błędem, uznając, iż nie są to pojęcia tożsame. Wierzyciel (w tym przypadku – NFZ), dla którego zastrzeżona została kara umowna, nie ma
obowiązku wykazywać faktu poniesienia szkody oraz że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi
odpowiedzialność.
Kara umowna pełni funkcję represyjną a zobligowany ma jedynie udowodnić, że
kara umowna została skutecznie zastrzeżona oraz, że doszło do nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania.
Biorąc pod uwagę fakt, że lekarze w Polsce wypisują rocznie ponad 180 milionów
recept na leki refundowane, co daje średnio 500 tysięcy recept dziennie, jak zostało
wskazane w Komunikacie Rzecznika Prasowego NFZ z dnia 6 lipca 2012 r., to niezbędnym jest aby płatnik jakim jest NFZ miał w ręku narzędzia cywilnoprawne, które
pozwolą na skuteczne nadzorowanie ich wydawania i tym samym prawidłowe realizowanie przyjętych zobowiązań. Dodatkowo należy podkreślić, że lekarze nie mogą
oczekiwać, że umowa zwolni ich z obowiązku prawidłowego i pełnego wystawienia
recepty, co może narazić pacjenta na niedogodności, a przede wszystkim na niebez-
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pieczeństwo dla jego życia i zdrowia. Na podstawie recepty wydawana jest pacjentowi
substancja aktywna biologicznie ratująca życie i zdrowie, a zatem oczekiwanie przez
pacjenta, a także NFZ, dołożenia należytej staranności przy jej wystawianiu jest uzasadnione.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że nowy Prezes NFZ dołożył wszelkich starań,
aby uwzględnić uwagi środowiska lekarskiego. Zmiany, które zostały wprowadzone do zarządzenia nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
30 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept
na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowany ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom, były
kompromisem pomiędzy oczekiwaniami zgłaszanymi przez część środowiska lekarskiego, a możliwościami jakimi dysponuje Prezes NFZ.
Jednocześnie informuję, że na stronie Ministerstwa Zdrowia, w zakładce lek,
publikowane są obwieszczenia w formie tabeli, które umożliwiają w bardzo szybki
i sprawny sposób sprawdzenie czy dany lek jest refundowany, na jakie wskazanie
i jaki jest jego stopień odpłatności.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Każdy z obywateli co najmniej kilka razy w roku jest uczestnikiem postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem indywidualnej, konkretnej i ostatecznej decyzji administracyjnej (na przykład decyzja o wysokości podatku od nieruchomości). Nad prawidłowością i poprawnością wydawanych decyzji czuwają kontrole instancyjne oraz sądowe, jak również specjalnie powołane organy wraz z rozbudowanymi urzędami, takie jak Rzecznik
Praw Obywatelskich, Rzecznik Ubezpieczonych (zajmuje się sprawami ubezpieczeniowymi), Rzecznik Praw Konsumentów itp., itd. Jednak brakuje organu, który świadczyłby pomoc osobom, które dochodzą swoich praw przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Są to z reguły osoby bardzo biedne lub też
niekiedy życiowo nieporadne. Właściwy do pomocy tym osobom jest Rzecznik
Praw Obywatelskich, jednak w natłoku spraw, które mu podlegają, nie może
działać skutecznie. Właśnie dlatego niezbędny jest organ świadczący taką
doraźną pomoc na szczeblu województwa bądź powiatu.
Pierwszym krokiem w proponowanym kierunku powinna być zmiana
w zakresie pouczeń zawieranych w ostatecznych decyzjach administracyjnych, tak aby w ich treści znajdowała się informacja o możliwości skorzystania z pomocy pełnomocnika z urzędu oraz o sposobie wystąpienia o taką
pomoc. Brak wiedzy w tym zakresie połączony z niepełną informacją zawieraną w pouczeniach praktycznie pozbawia te osoby możliwości skorzystania
z pomocy prawnej udzielanej z urzędu.
Z poważaniem
Andrzej Grzyb


Odpowied
Warszawa, 26 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 26 lutego 2013 r., znak BPS/043-27-1068/13, oświadczeniem senatora Andrzeja Grzyba
w sprawie ustanowienia instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną osobom
występującym jako strona w postępowaniach prowadzonych przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniam co następuje.
Minister Pracy i Polityki Społecznej nie podziela zawartego w oświadczeniu poglądu, że istnieje konieczność utworzenia odrębnych instytucji świadczących bezpłatną
pomoc prawną dla osób będących stronami w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zasady tego postępowania normują odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które obligują organ prowadzący do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych,
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem
postępowania. Ponadto, zobowiązują organ prowadzący sprawę do czuwania nad tym,
aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu
nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, przywołane wyżej obowiązki organu, wyni-
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kające z art. 9 k.p.a., powinny być rozumiane szeroko, zaś ich naruszenie traktować
należy jako wystarczającą przesłankę do uchylenia decyzji. Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych podlegają, również w tym zakresie,
kontroli sądu powszechnego.
Odnosząc się do przywołanych w oświadczeniu istniejących w polskim systemie
prawa instytucji świadczących pomoc na rzecz ubezpieczonych lub konsumentów,
pragnę zauważyć, że zostały one powołane do podejmowania działań mających na
celu ochronę praw osób, których interesy reprezentują, w sytuacji gdy jedną ze stron
sporu jest działający profesjonalnie podmiot gospodarczy. Nie występują one natomiast w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przez kompetentny organ, gdyż w postępowaniu tym obowiązkiem prowadzącego to postępowanie
jest czuwanie aby strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa oraz
obligatoryjne udzielanie w tym celu niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Ponadto pragnę wskazać, że osoby których prawa w postępowaniu przed organem
rentowym zostały naruszone mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o interwencję
do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniosek taki jest wolny od opłat i nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Podejmując sprawę Rzecznik Praw Obywatelskich
może samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające, zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej bądź też zwrócić się do Sejmu
o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej
sprawy lub jej części. W chwili obecnej w strukturze Biura Rzecznika Praw Obywatelskich funkcjonuje Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który może
podejmować interwencje w zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych.
W świetle wyżej wskazanych argumentów, nie widzę podstaw do tworzenia dodatkowych instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Odnosząc się do treści pouczenia jakie powinna zawierać decyzja administracyjna, pragnę wyjaśnić, że przedmiotowa kwestia została szczegółowo uregulowana
w art. 107 k.p.a. Przywołany przepis stanowi, iż decyzja powinna zawierać pouczenie,
czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Decyzja, w stosunku do której może być
wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego,
powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub
skargi. Z analizy przywołanego przepisu wynika jednoznacznie, że pouczenie powinno
określać tryb wniesienia środka prawnego, tj. termin złożenia środka prawnego i organ lub sąd właściwy do rozpoznania tego środka, a także organ, za pośrednictwem
którego należy wnieść środek prawny, jeżeli przepisy ustanawiają taki szczególny tryb.
Organ wydający decyzję nie jest natomiast obowiązany w treści pouczenia określać
warunki formalne środka prawnego jako pisma procesowego czy innych szczegółów
proceduralnych, w tym potencjalnej możliwości złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pragnę zauważyć, iż ustawodawca nie stworzył katalogu przesłanek, które uprawniałyby wnioskodawcę do skorzystania z takiej pomocy z mocy
prawa. O przyznaniu pomocy prawnej z urzędu, na podstawie złożonego przez stronę
umotywowanego wniosku, decyduje zawsze sąd, biorąc pod uwagę nie tylko sytuację
majątkową wnioskodawcy, ale również stopień skomplikowania sprawy oraz zaradność procesową strony ubiegającej się o przyznanie pomocy prawnej z urzędu oraz jej
zorientowanie w sprawie.
Niezależnie od powyższego pragnę zwrócić uwagę, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wnoszący odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczony jest zwolniony od ponoszenia opłaty, co stanowi znaczne ułatwienie dla tych osób w dochodzeniu swoich praw.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o pochylenie się nad problemem specyficznej grupy
zawodowej, jaką stanowią pielęgniarki szkolne. W województwie lubuskim
liczba pielęgniarek pracujących w szkołach ciągle się zmniejsza, co jest wynikiem trudnej sytuacji tej grupy zawodowej.
Przedstawicielki działającego w województwie lubuskim Lubuskiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej przedstawiły mi propozycje poprawek do „Wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz
warunki ich realizacji”, których uwzględnienie może z jednej strony zapewnić dzieciom większe bezpieczeństwo w zakresie badań profilaktycznych
i opieki medycznej w szkołach, a z drugiej – podniesie poziom i jakość pracy
pielęgniarek medycyny szkolnej.
Po pierwsze, chodzi o zwiększenie stawek kapitacyjnych dla pielęgniarek medycyny szkolnej. Wpłynie to na poprawę jakości świadczonych usług
oraz przyczyni się do większego zainteresowania podjęciem pracy w szkole
wśród potencjalnych kandydatek. Aktualnie liczba pielęgniarek szkolnych
jest nieadekwatna do rzeczywistych potrzeb, a z powodu braków kadrowych każda pielęgniarka pracująca w szkole opiekuje się grupami uczniów
przekraczającymi normę przypadającą na jedną pielęgniarkę.
Po drugie, chodzi o zwiększenie liczby godzin pracy pielęgniarek w małych liczebnie szkołach wiejskich. Mogłoby to zapewnić uczniom dostęp do
pełnej opieki zdrowotnej oraz wyeliminowałoby problem przemieszczania się
pielęgniarek pomiędzy różnymi placówkami, w których prowadzą gabinety.
Podobnie w przypadku szkół specjalnych zwiększenie liczby godzin zapewni
właściwą opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.
Po trzecie, chodzi o wykonywanie przez pielęgniarki szkolne badań przesiewowych u dzieci w wieku 4–5 lat uczęszczających do przedszkoli.
Zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze wskazanym problemem oraz
odpowiedź na pytanie o możliwość zwiększenia nakładów finansowych na
funkcjonowanie gabinetów pielęgniarek w szkołach.
Z poważaniem
Helena Hatka


Odpowied
Warszawa, 13.03.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z oświadczeniem Pani Senator Heleny Hatki złożonym podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego br., przesłanym przy piśmie z dnia 26 lutego
2013 r, znak: BPS/043-27-1069/13 Pani Marii Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałka
Senatu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Odnosząc się kolejno do proponowanych przez przedstawicielki Lubuskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej poprawek do „Wykazu świadczeń gwa-
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rantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji” – wyjaśniam, co następuje:
Ad 1. Zwiększenie stawek kapitacyjnych dla pielęgniarek medycyny szkolnej.
Świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania realizowane są
w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.). Świadczenia te są świadczeniami gwarantowanymi, czyli finansowanymi w całości ze środków publicznych. Płatnikiem tych świadczeń pozostaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia są finansowane w ramach
stawki kapitacyjnej na ucznia, która jest korygowana wskaźnikami uwzględniającymi
stan zdrowia ucznia (wyższy wskaźnik dla uczniów niepełnosprawnych i przewlekle
chorych) lub typ szkoły (wyższy wskaźnik dla szkól specjalnych, klas integracyjnych,
szkół i klas sportowych oraz szkół prowadzących naukę zawodu z warsztatami). Na
przestrzeni lat 2005–2012 roczna stawka kapitacyjna na świadczenia profilaktycznej
opieki zdrowotnej realizowane przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania wynosiła: 25,00 zł (2005); 26,06 zł (2006); 33,00 zł (2007); 34,08 zł (2008); 38,40 zł
(2008–2010) i 42,00 zł (2011–2012). Dodatkowo, kontrakt na świadczenia pielęgniarki
szkolnej obejmuje finansowane oddzielnie świadczenie: grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania, które wykonuje się u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI). Roczna stawka kapitacyjna na ucznia w ramach prowadzonej w szkołach podstawowych profilaktyki fluorkowej wynosiła 3,60 zł (2005–2009),
a w 2011 r. została podwyższona do kwoty 5,40 zł.
Decyzje o zwiększeniu wysokości środków publicznych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, pozostają w wyłącznej kompetencji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Reforma ochrony zdrowia w latach 90. oddzieliła bowiem funkcje organizatora
opieki zdrowotnej, którym pozostaje minister właściwy do spraw zdrowia od funkcji
płatnika, którym obecnie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym niemniej, Minister
Zdrowia w pismach kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wskazywał na konieczność rozważenia możliwości podwyższenia stawki kapitacyjnej na
ucznia oraz zrównania wskaźników finansowania ze wskaźnikami liczby uczniów na
etat przeliczeniowy. Z uzyskanej od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzi wynika, że przedłożona propozycja traktowana jest jako aktualna i w sytuacji
zmiany planu finansowego NFZ w trakcie roku będzie poddana ponownej ocenie pod
względem możliwości jej realizacji w 2012 r. oraz zostanie ona uwzględniona – w miarę
posiadanych środków – w planie finansowym na 2013 rok.
Ad 2. Zwiększenie liczby godzin pracy pielęgniarek w małych liczebnie szkołach
wiejskich.
Na zlecenie Ministra Zdrowia w Zakładzie Medycyny Szkolnej Instytutu Matki
i Dziecka zostały opracowane Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki
szkolnej1. Opracowanie niniejszych wytycznych miało na celu ujednolicenie dostępności i jakości profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Powyższe Standardy
określiły szczegółowo wskaźniki dotyczące zalecanej liczby uczniów przypadających
na etat pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach różnych typów wskazując, że zalecana liczba uczniów na etat pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum profilowanym (bez nauki w warsztatach) wynosi 800 (± 10%).
W przypadku, gdy pielęgniarka sprawuje opiekę w więcej niż w 3 oddalonych od siebie
szkołach, zaleca się zmniejszyć liczbę uczniów o 20–30%. W części III Załącznika nr 4
„Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych
w środowisku nauczania i wychowania” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139, z późn. zm.) jednoznacznie wskazano zasady ustalania liczby uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez jedną
pielęgniarkę. Przy ustalaniu tej liczby bierze się pod uwagę poszczególne typy szkół,
1

A. Oblacińska, W. Ostręga. Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej.
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2003.
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a w przypadku szkół i klas, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni – wskaźniki warunkowane stopniem oraz rodzajem niepełnosprawności. Porównanie normy 800
(± 10%) zalecanej przez Instytut Matki i Dziecka z zapisami rozporządzenia wskazuje,
że w rozporządzeniu norma ta została podwyższona i wynosi 880–1100 uczniów. W ten
sposób przewidziano sytuacje konieczności objęcia opieką większej liczby uczniów, gdy
uwarunkowane to jest zbyt małą liczbą personelu w danym rejonie.
W odniesieniu do małych szkół, dopuszczono przepisami rozporządzenia dostępność do świadczeń pielęgniarki na terenie szkoły w wymiarze minimalnym przez 4 godziny dziennie odpowiednio 3, 2 oraz 1 raz w tygodniu. Użyte w przepisach określenie
„nie mniej niż” oznacza, że czas pracy pielęgniarki może być odpowiednio dłuższy, jeśli
wymaga tego stan zdrowia uczniów lub specyfika szkoły. Istotne pozostaje bowiem,
by ograniczenie obecności pielęgniarki w szkole nie skutkowało obniżeniem jakości
świadczeń czy pogorszeniem dostępności do tych świadczeń dla uczniów.
Ad 3. Wykonywanie przez pielęgniarki szkolne badań przesiewowych u dzieci
w wieku 4–5 lat uczęszczających do przedszkoli.
Zakres podmiotowy rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133) dotyczy dzieci i młodzieży
objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia 19 roku życia. Należy mieć na względzie,
że system opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą nie przewiduje realizacji świadczeń zdrowotnych na terenie przedszkoli przez pielęgniarkę środowiska nauczania
i wychowania. Profilaktyczną opieką zdrowotną nad dzieckiem czteroletnim i pięcioletnim, które uczęszczają do przedszkola sprawuje pielęgniarka podstawowej opieki
zdrowotnej wybrana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka na podstawie deklaracji wyboru, w miejscu określonym w umowie z NFZ. Zakres testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat jest określony w Załączniku nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139,
z późn. zm.). Zgodnie z treścią zawartego tam przypisu, u dziecka 5-letniego w klasie 0 – zakres testu przesiewowego jest taki sam, jak w p. 1 części 11 załącznika nr 4
do rozporządzenia.
Na zakończenie pragnę zapewnić Panią Senator, że Minister Zdrowia dostrzega
kluczową rolę pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
oraz działania na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie. Z tego
właśnie względu, Urząd Ministra Zdrowia współpracuje z samorządem zawodowym
pielęgniarek i położnych. Celem tej współpracy jest doskonalenie funkcjonowania istniejącego systemu opieki zdrowotnej, w szczególności w obszarze zadań realizowanych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy gminy Czerwińsk
n. Wisłą w powiecie płońskim. Sprawa dotyczy przesyłania zarejestrowanych
oświadczeń o zatrudnieniu pracownika-obcokrajowca do kraju cudzoziemca.
Obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują plantatora chcącego zatrudnić
sezonowego pracownika do przesłania zarejestrowanego oświadczenia do
kraju pracownika w formie papierowej, co w ocenie plantatorów spowalnia
w sposób znaczący załatwianie formalności wizowych przez pracownika-obcokrajowca.
Chcę nadmienić, że prace sezonowe w opisywanym przeze mnie rejonie co roku podejmuje około dwudziestu pięciu tysięcy pracowników sezonowych, w większości narodowości ukraińskiej.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy procedura wysyłania zarejestrowanych oświadczeń o zatrudnieniu przy pracach sezonowych mogłaby odbywać się drogą elektroniczną.
Jan Maria Jackowski


Odpowied
Warszawa, 28 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem w sprawie przesyłania zarejestrowanych oświadczeń
o zatrudnieniu pracownika – obcokrajowca do kraju cudzoziemca złożonym przez Pana
Jana Marię Jackowskiego, Senatora RP, podczas 27. posiedzenia Senatu, przekazanym pismem BPS/043-27-1071/13 z dnia 26 lutego 2013 r., przekazuję następujące
informacje.
Procedura uproszczona zatrudniania cudzoziemców, czyli w związku z oświadczeniem podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w oparciu
o §1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919), jest w stosunku do generalnej zasady zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę formułą znacznie
prostszą, szybszą i bardziej elastyczną. Rejestracja oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy często sprowadza się do jednorazowej wizyty pracodawcy w urzędzie.
Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących ww. procedury uproszczonej nie jest możliwe przekazywanie zarejestrowanych oświadczeń do konsulatów przez powiatowe urzędy pracy. Sposób i decyzja o przekazaniu zarejestrowanego oświadczenia cudzoziemcowi jest kwestią należącą do podmiotu, który zamierza
powierzyć pracę. Urząd nie ma wiedzy na temat miejsca pobytu cudzoziemca, zbyt
wysokie byłyby także obciążenia administracyjne z tym związane. Natomiast stroną
w postępowaniu wizowym jest cudzoziemiec, a nie pracodawca, czy urząd, który zarejestrował oświadczenie.
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Funkcjonowanie przepisów dotyczących zatrudniania obywateli Białorusi, Gruzji,
Mołdowy, Rosji i Ukrainy w związku z zarejestrowanym oświadczeniem jest stale monitorowane, w celu udoskonalania tej procedury. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad udostępnieniem funkcjonalności umożliwiającej przesyłanie wypełnionych wzorów oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w postaci
elektronicznej, co usprawni i przyspieszy proces rejestracji oświadczeń przez podmioty w powiatowych urzędach pracy. Planuje się, że będzie to możliwe w czerwcu br.
Ponadto, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad koncepcją
spójnego, kompleksowego systemu informatycznego dotyczącego pracy i pobytu cudzoziemców, który zapewniłby dostęp do danych odpowiednim instytucjom zaangażowanym w problematykę imigracyjną, w tym m.in. urzędom konsularnym.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się plantatorzy owoców miękkich z problemem, jaki stanowi dla nich rozporządzenie wyłączające plantacje truskawek z kategorii upraw wieloletnich. Rozporządzenie w sprawie
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
powoduje, że po wymarznięciu plantacji truskawek komisje powołane do
szacowania złych skutków przezimowania nie mają wytycznych do określania strat w uprawie truskawki. Sprawa dotyczy nasadzeń, co skutkuje
też olbrzymim zmniejszeniem plonów. Niemożność oszacowania strat uniemożliwia uzyskanie rekompensat, może też powodować bankructwa gospodarstw uprawiających truskawki. Z rozmów z rolnikami wynika, że decyzja
o wykreśleniu truskawek z upraw wieloletnich nie była konsultowana ze
środowiskiem rolniczym.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje, jakie
przesłanki legły u podstaw rozporządzenia wyłączającego truskawki z kategorii upraw wieloletnich.
Jan Maria Jackowski


Odpowied
Warszawa, 2013.03.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem senatora Jana Marii Jackowskiego (pismo z dnia
26 lutego 2013 r. znak BPS/043-27-1072/13) złożonym podczas 27. posiedzenia Senatu RP w sprawie szacowania szkód w uprawach truskawek – uprzejmie informuję
Pana Marszałka, że zgodnie z opinią Instytutu Ogrodnictwa truskawka jest rośliną
wieloletnią, jednak przy dłuższym okresie uprawy plon jej owoców drastycznie spada. Dlatego na plantacjach towarowych zaleca się, aby okres uprawy nie przekraczał
3 lat, a dla plantacji intensywnych 2 lata. Zdecydowana większość plantacji to plantacje o okresie użytkowania 3–4 lata. Natomiast na plantacjach o najwyższej produktywności upowszechnia się uprawa jednoroczna z sadzonek typu frigo.
W związku z powyższym producenci rolni, którzy w wyniku suszy, gradu, deszczy
nawalnych, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi,
huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny ponieśli szkody w uprawach truskawek mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt obrotowy na wznowienie produkcji
udzielany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.).
Kwota obrotowego kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć kosztów (nakładów) niezbędnych na wznowienie
produkcji oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich,
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oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego,
co oznacza, że 100% nakładów może być finansowanych kredytem. Kredytobiorca jest
zobowiązany do udokumentowania co najmniej 50% poniesionych wydatków z kredytu w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody. Kredyt może zostać udzielony
na okres 4 lat.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank
Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki, płacone są przez:
1) kredytobiorcę – w wysokości 1,5% w skali roku jeżeli w dniu wystąpienia tych
szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych od co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego,
ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,
2) Agencję – w pozostałej części.
W przypadku braku ww. ubezpieczenia oprocentowanie kredytu płacone przez
kredytobiorcę stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję do oprocentowania
kredytów dla kredytobiorców posiadających ww. ubezpieczenie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie
z dnia 12 marca br. skierowanym do wszystkich wojewodów wskazał, że zgodnie
z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysokość
szkód oszacowana przez komisje powołane przez wojewodów może być powiększona
o kwotę kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód, a zatem nie ma przeszkód aby do tych kosztów zaliczyć koszty związane z zakupem sadzonek truskawek
lub innych roślin o okresie użytkowania 2–5 lat.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Samorząd Województwa Mazowieckiego, podejmując decyzję o lokalizacji Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, zakładał też modernizację linii kolejowej Warszawa – Gdańsk na odcinku przy stacji Modlin.
Modernizacja wymienionego odcinka miała polegać na przebudowie bocznicy kolejowej, co pozwoliłoby skomunikować ruch pasażerski z oddalonym
o kilka kilometrów od stacji Modlin portem lotniczym.
Niestety, pomimo wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
budowy odcinka bocznicy wojewoda mazowiecki wstrzymał się z wydaniem
decyzji lokalizacyjnej w tej sprawie. Swoisty pat w tym zakresie powoduje,
że po uruchomieniu Mazowieckiego Portu Lotniczego, po remoncie pasa startowego, pasażerowie nadal będą mogli dotrzeć do lotniska ze stacji Modlin
tylko transportem kołowym, co powoduje wzrost kosztów podróży i jej wydłużenie.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy ministerstwo zakłada w najbliższym czasie wydanie decyzji lokalizacyjnej
w opisywanej sprawie.
Jan Maria Jackowski


Odpowied
Warszawa, 11 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego, złożone podczas
27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r. (BPS/043-27-1073/13 z dnia
26 lutego 2013 r.), dotyczące terminu wydania, przez ministra właściwego ds. transportu, decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji dotyczącej połączenia kolejowego
od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin, uprzejmie informuję, co następuje.
W dniu 6 lutego 2013 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wpłynęło zażalenie Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez
Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, na postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r., odmawiające wszczęcia
postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro
2012 dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej
Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”.
W chwili obecnej przeprowadzana jest analiza akt przedmiotowej sprawy, w tym
zarówno zaskarżonego postanowienia Wojewody Mazowieckiego, jak i zażalenia Województwa Mazowieckiego.
Z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy oraz konieczność
dokonania jej wnikliwej analizy przed jej rozstrzygnięciem, pismem z dnia 5 marca
2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wyznaczył nowy
termin jej załatwienia – do dnia 29 kwietnia 2013 r.
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Podkreślić należy, iż rozstrzygniecie Ministra kończące przedmiotowe postępowanie zażaleniowe podjęte zostanie w oparciu o art. 138 w związku z art. 144 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013,
poz. 267).
Powyższe oznacza, iż w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego zażalenia Województwa Mazowieckiego, minister właściwy ds. transportu nie wyda decyzji lokalizacyjnej,
o której termin wydania pytał senator w swoim oświadczeniu, gdyż przedmiotem tego
rozstrzygnięcia nie może być merytoryczne rozpoznanie wniosku Województwa Mazowieckiego o ustalenie lokalizacji ww. przedsięwzięcia.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa oraz Waldemara Kraski
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Do biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele środowiska nauczycielskiego zaniepokojeni przedstawionymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji założeniami do ustawy o poprawie warunków świadczenia
usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Według rozmówców projekt
łączenia bibliotek szkolnych i publicznych nie jest korzystny dla szkół.
Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły i uzupełnia proces dydaktyczny i wychowawczy. Podstawowa rola, jaką pełni biblioteka w szkole, ściśle się wiąże z edukacją, biblioteka publiczna pracuje natomiast na
rzecz społeczności lokalnej. W bibliotekach szkolnych są gromadzone zbiory
potrzebne do realizacji zadań omawianych na poszczególnych lekcjach.
W bibliotekach szkolnych pracują bibliotekarze z wykształceniem pedagogicznym będący zarazem członkami rady pedagogicznej. Przy zmienionym
statusie bibliotekarz nie będzie członkiem rady pedagogicznej i tym samym
będzie pozbawiony możliwości konsultacji z pedagogiem szkolnym na temat
uczniów po to, aby móc im pomagać przez odpowiedni dobór tekstów do czytania lub celowe zastosowanie technologii informacyjnych.
Przyjęcie założenia, że wszystkie biblioteki otrzymają status biblioteki
publicznej, spowoduje utratę możliwości swobodnego prowadzenia zajęć
w bibliotece. Zajęcia grupowe prowadzone do tej pory w bibliotekach szkolnych będą utrudniać korzystanie z księgozbioru indywidualnym czytelnikom. Oprócz tego pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa – jeśli bowiem
dojdzie do upublicznienia biblioteki szkolnej, przepływ osób w budynku
szkolnym stanie się niekontrolowany. To nie jest jedyne zagrożenie, bowiem
księgozbiór w bibliotece publicznej w żaden sposób nie będzie mógł być weryfikowany przez szkołę, a co za tym idzie, mogą się zdarzyć przypadki
propagowania treści niedozwolonych dla uczniów.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy
przewidywane zmiany uwzględniają przytoczone zastrzeżenia środowiska
nauczycielskiego. Prosimy też o informację, czy nauczyciele bibliotekarze dotychczas pracujący w bibliotekach szkolnych po zmianie statusu biblioteki
szkolnej nadal będą podlegać przepisom ustawy – Karta Nauczyciela?
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow
Waldemar Kraska
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Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 26 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2013 r. (sygn. BPS/043-27-1074/13),
przekazujące oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Jana Marię Jackowskiego
wspólnie z innymi senatorami podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług
przez jednostki samorządu terytorialnego, uprzejmie informuję, że opracowany w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekt założeń ustawy o poprawie warunków
świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego zakłada wprowadzenie
nowych rozwiązań dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz poprawy warunków usług świadczonych
przez samorząd terytorialny i zwiększenia efektywności i elastyczności jego funkcjonowania.
Przedłożony do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt
zakładał m.in. stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez
bibliotekę publiczną. W związku ze zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych uwagami, początkowo dokonano zmiany tego zapisu.
Po tych korektach założono stworzenie możliwości łączenia funkcji bibliotek szkolnych i publicznych – tak, by biblioteka publiczna mogła wykonywać funkcje biblioteki
szkolnej (posiadając filię w danej szkole), zaś biblioteka szkolna mogła pełnić również
rolę biblioteki publicznej. Zmiana pierwotnie sformułowanego zapisu miała na celu
przede wszystkim podkreślenie, że intencją propozycji MAC nie jest likwidacja bibliotek szkolnych.
W trakcie dalszych analiz przedmiotowego zagadnienia, uzgodnień i dyskusji (także z uwzględnieniem udziału środowisk bibliotekarskich) uznano, iż najważniejszym
w chwili obecnej pozostaje wypracowanie modelu współpracy bibliotek publicznych
i bibliotek szkolnych. W tym też celu ustalono, że zapis o bibliotekach szkolnych zostanie usunięty z założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez
jednostki samorządu terytorialnego, aby najpierw w praktyce sprawdzić, jak na terenie samorządu mogą ze sobą współpracować biblioteki publiczne i biblioteki szkolne.
Wypracowanie modelu współpracy biblioteki szkolnej z innymi podmiotami ma na
celu zwiększenie dostępności biblioteki w środowisku lokalnym dla wszystkich chętnych oraz ulepszenia ich oferty.
Z poważaniem
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa oraz Waldemara Kraski
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Na początku lutego bieżącego roku ukazał się raport pokontrolny sporządzony przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Raport dotyczył wyrobów przemysłu piwowarskiego. Wnioski pokontrolne
wskazują na duże nieprawidłowości, między innymi takie, że co trzecia etykieta piwa wprowadzała konsumenta w błąd, a co piąta butelka zawierała
wyrób niespełniający norm wymaganych prawem.
Zgodnie z art. 29 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przypadku decyzji administracyjnej na IJHARS spoczywa obowiązek podania nazwy wadliwych produktów i ich nieuczciwych producentów
do publicznej wiadomości. W przypadku wspomnianego raportu agencja
IJHARS ograniczyła się do podania jedynie danych statystycznych, co uniemożliwia konsumentowi wybór produktu spełniającego wymogi norm określonych w przepisach.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jakie
są powody omijania zapisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie informowania opinii publicznej o wyrobach niespełniających norm.
Prosimy też o informację, czy w prowadzonych obecnie pracach zmierzających do likwidacji IJHARS, sanepidu, Inspekcji Weterynaryjnej i innych instytucji kontrolujących produkty rolno-spożywcze na rzecz mającej
powstać Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przewiduje się podawanie do
wiadomości konsumentów nazw wyrobów niespełniających norm i nazw ich
producentów w sposób, który umożliwi konsumentom identyfikację tych produktów i podmiotów?
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow
Waldemar Kraska


Odpowied
Warszawa, 2013.03.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego oraz grupę Senatorów, przekazane przy piśmie z dnia 26 lutego br., znak:
BPS/043-27-1075/13 w sprawie raportu pokontrolnego dotyczącego wyników kontro-
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li w zakresie jakości handlowej piwa sporządzonego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), niniejszym przekazuję Pani Marszałek
odpowiedź odnośnie do zagadnień przedstawionych w wymienionym oświadczeniu.
Raport pokontrolny, do którego odnosi się oświadczenie, dotyczy materiału opublikowanego w Internecie w sprawie wyników kontroli jakości handlowej piwa przeprowadzonej przez Inspekcję JHARS. Wnioski pokontrolne przedstawione w tym materiale stanowią niezbyt rzetelną interpretację jaką sporządził dziennikarz na podstawie opracowanego w Głównym Inspektoracie JHARS skrótu „Informacji zbiorczej
o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa, przeprowadzonej
w III kwartale 2012 roku”. Nieprawdą jest bowiem, iż „co trzecia etykieta piwa wprowadzała konsumenta w błąd, a co piąta butelka zawierała wyrób niespełniający norm
wymaganych prawem”.
W III kwartale 2012 roku Inspekcja JHARS skontrolowała 22 podmioty, co stanowiło 47,8% zarejestrowanych w Wojewódzkich Inspektoratach JHARS producentów
piwa. Kontrolą w zakresie parametrów fizykochemicznych objęto 58 partii piwa, o łącznej objętości 20 908 hl, natomiast w zakresie prawidłowości znakowania sprawdzono
67 partii piwa, o łącznej objętości 16 987 hl. Nieprawidłowości w zakresie parametrów
fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 10 partii piwa (17,2% skontrolowanych
partii), natomiast zakwestionowano oznakowanie 22 partii piwa (32,8% partii objętych kontrolą). Zatem procent nieprawidłowości dotyczy skontrolowanych partii, a nie
jak rozpowszechniły media wszystkich partii piwa oferowanych do sprzedaży.
Jednocześnie dodatkowo podkreślenia wymaga, że Inspekcja JHARS kontroluje
jakość handlową produktów na zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z dodatkowymi wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane
przez producenta.
W przypadku piwa, zarówno w przepisach prawa wspólnotowego jak i krajowego
nie określono obligatoryjnych, szczegółowych wymagań dotyczących jakości handlowej. Dlatego też Inspekcja JHARS podczas kontroli jakości handlowej piwa sprawdza
zgodność parametrów fizykochemicznych wyrobu gotowego z deklaracją producenta
oraz wartość deklarowanych parametrów, w oparciu o które prowadzona jest produkcja, określonych w dokumentach zakładowych.
Odnośnie do „Informacji zbiorczej o wynikach kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa”, przeprowadzonej w III kwartale 2012 roku pragnę podkreślić, iż
zgodnie z przyjętą w Głównym Inspektoracie JHARS procedurą, dotyczącą opracowywania informacji zbiorczych z przeprowadzonych kontroli, przedmiotowy dokument
nie zawiera nazw przedsiębiorstw, w których przeprowadzono kontrolę. Kwestia podawania do publicznej wiadomości danych producentów jest uregulowana w ustawie
z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.
z 2005 roku, Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie swoich
kompetencji, może ujawnić informacje wskazane przez ustawodawcę w art. 29 ust. 5
ustawy. Zgodnie z ww. przepisem do publicznej wiadomości podaje się informacje
zawarte w decyzjach, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych, z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na podstawie przepisów
odrębnych.
Upublicznione dane zawarte w decyzjach administracyjnych wydanych względem
przedsiębiorców wprowadzających do obrotu zafałszowane artykuły rolno-spożywcze dotyczą nie tylko rodzaju nieprawidłowości i wielkości zafałszowanej partii, ale
przede wszystkim zawierają nazwę przedsiębiorcy, który dopuścił się nieuczciwych
praktyk w produkcji i obrocie żywnością. Po uprawomocnieniu ww. decyzji, informacje w nich zawarte, zamieszczane są systematycznie na stronie internetowej IJHARS:
www.ijhars.gov.pl, w zakładce: Decyzje z art. 29.
Dodatkowo do powyższego wskazać należy, iż w wyniku kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa, przeprowadzonej w III kwartale 2012 roku, nie zostały
wydane decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
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Odnośnie do prowadzonych prac zmierzających do powstania Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
obecnie opracowywany jest projekt założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, który zakłada konsolidację Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz podległej Ministrowi Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności,
w jednej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zapewniającej prowadzenie efektywnego nadzoru nad bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”.
Należy podkreślić, że ww. projekt założeń nie zawiera katalogu szczegółowych przepisów odnoszących się do zakresu kompetencji, które przysługiwać będą Państwowej
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Niemniej jednak projektodawca
zakłada, że wszystkie kompetencje przypisane obecnie poszczególnym inspekcjom,
w tym obowiązek informowania konsumentów o wyrobach niespełniających norm
handlowych oraz ich producentach nałożony na Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zostaną przekazane nowo tworzonej Inspekcji. Szczegółowe
przepisy dotyczące tej materii zostaną ujęte w projekcie ustawy, który zostanie opracowany po przyjęciu ww. założeń przez Radę Ministrów.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
Szanowna Pani Minister!
W roku 2012 Polska była współorganizatorem (wspólnie z Ukrainą) jednej z najważniejszych imprez sportowych na świecie – Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej Euro 2012. Było to wydarzenie ważne, również jeśli chodzi
o promocję naszego kraju nie tylko w Europie, ale i na świecie.
W związku z tym proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Uprzejmie proszę o informację na temat liczby turystów zagranicznych, którzy odwiedzili Polskę w ubiegłym roku. Jak wyglądają te dane
w porównaniu z danymi za rok 2011 i 2010?
2. Ilu zagranicznych turystów przyjechało specjalnie na Euro 2012? Jakie były prognozy? Jaki był zakładany, a jaki rzeczywiście uzyskany przychód z tego tytułu?
3. Czy ministerstwo potrafi oszacować, o ile zmniejszyła się liczba przyjazdów do naszego kraju w czerwcu w 2012 r. w porównaniu do poprzednich dwóch lat, biorąc pod uwagę podróże służbowe i prywatne niezwiązane
z turniejem piłkarskim? Jaka jest skala utraconych wpływów?
Stanisław Karczewski


Odpowied
Warszawa, 2013.03.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Pana Stanisława Karczewskiego, złożone
podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r., przekazane pismem z dnia
26 lutego 2013 r., o sygn. BPS/043-27-1076/13, w sprawie danych na temat efektów
organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, uprzejmie informuję.
Ad 1. Według wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sportu
i Turystyki przez Instytut Turystyki i Activ Group liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w 2012 roku oszacowana została na około 14,8 mln. Największy
udział w liczbie przyjazdów miały przyjazdy turystów z Niemiec (4,8 mln – 32,4%),
z Ukrainy (2 mln – 13,5%), z Białorusi (1,6 mln – 10,8%), z Rosji (0,66 mln – 4,5%),
z Litwy (0,61 mln – 4,1%) oraz z Wielkiej Brytanii (0,49 mln – 3,3%). Był to znaczny
wzrost w stosunku do liczby przyjazdów turystów zagranicznych odnotowanej w roku
2010 (wzrost w 2012 roku o 18,4%, wobec 12,5 mln w 2010 roku) oraz w roku 2011
(wzrost w 2012 roku o 11,3%, wobec 13,3 mln w 2011 roku).
Ad 2. W czerwcu 2012 r. w związku z organizacją UEFA EURO 2012TM przyjechało do Polski 677 tys. nierezydentów, z czego większość stanowili zagraniczni kibice
nocujący w naszym kraju. Dodatkowe przychody z turystyki zagranicznej netto (po
uwzględnieniu efektu wypierania) w związku z organizacją UEFA EURO 2012TM w Polsce wyniosły 1,121 mld PLN. Na większe niż prognozowane w raporcie Impact dodatkowe przychody z tytułu turystyki zagranicznej (844,9 mln PLN) złożyły się wyższe
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wydatki nierezydentów, którzy odwiedzili Polskę w związku z EURO 2012TM (1,9 tys.
wobec 1,1 tys. zł na osobę w raporcie Impact). Efekt ten jedynie w części został skompensowany przez niższą od oczekiwań liczbę kibiców zagranicznych w polskich miastach gospodarzach ME (677 tys. wobec 821 tys.), a także wyższy od zakładanego
efekt wypierania (12,3% wobec 2,8%). Do wyższych od wcześniejszych prognoz wydatków kibiców zagranicznych przyczyniła się dłuższa liczba dni pobytu nierezydentów
w Polsce, a także korzystniejszy od zakładanego kurs złotego względem euro i dolara
w czerwcu 2012 r.
Poprawa atrakcyjności turystycznej Polski, będąca efektem organizacji UEFA
EURO 2012TM, przyczyni się w najbliższych latach do zwiększenia liczby turystów
zagranicznych przyjeżdżających do naszego kraju na wypoczynek o 766 tys. osób
z 3,0 mln odnotowanych w 2011 r. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że „efekt
barceloński” UEFA EURO 2012TM będzie silniejszy nawet od zakładanego w wariancie optymistycznym raportu Impact (611 tys. osób). Jest to związane z wyższym od
zakładanego awansem Polski w rankingu marek narodowych w 2012 r. Dodatkowe
przychody z turystyki zagranicznej w związku z organizacją UEFA EURO 2012TM w latach 2012–2020 wyniosą 8,1 mld zł w cenach stałych z 2012 r. Największą część tej
sumy (14%) stanowią wydatki nierezydentów, którzy przyjechali do Polski w 2012 r.
(1,1 mld zł), a także dodatkowe przychody z wypoczynkowej turystyki zagranicznej
w latach 2018–2020 w związku z pełną materializacją tzw. „efektu barcelońskiego”
(rocznie po 1,1–1,2 mld zł; 14–15%).
Ad 3. Według szacunków w związku z EURO 2012 liczba przyjazdów do Polski
w czerwcu 2012 roku wyniosła 677 tys. cudzoziemców, wobec około 7,1 mln przyjazdów ogółem. Liczba przyjazdów niezwiązanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej
EURO 2012 wyniosła 6,44 mln i była wyższa o 15% w stosunku do czerwca 2010
roku (5,6 mln przyjazdów) oraz o 11% w stosunku do czerwca 2011 roku (5,8 mln
przyjazdów).
Z wyrazami szacunku
w z. MINISTRA SPORTU
I TURYSTYKI
Grzegorz Karpiński
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie byliśmy świadkami poruszanych przez media skandali dotyczących szeregu nieprawidłowości w związku z przetargami dotyczącymi budowy dróg ekspresowych i autostrad w Polsce.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie informacji
i odpowiedzi na pytania dotyczące następujących kwestii.
1. Kiedy kierowany przez Pana resort uzyskał wiedzę o działaniu kartelu wykonawców w celu uzgadniania cen ofertowych w przetargach na budowę odcinków drogi ekspresowej S8 i autostrady A4?
2. Kiedy dowiedział się Pan o ewentualnych czynnościach podjętych
przez Policję lub służby specjalne?
3. Kiedy o fakcie zmowy cenowej została powiadomiona prokuratura?
4. Jakie zostały podjęte działania przez ministerstwo transportu w ramach reakcji na nieprawidłowości?
5. Czy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została przeprowadzona kontrola? Czy zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec urzędników zaangażowanych w przestępczy proceder?
6. Czy polskie lub unijne organy kontrolują ex post prawidłowość innych
przetargów na budowę dróg? Kiedy rząd RP poinformował Komisję Europejską o łamaniu prawa wspólnotowego w tej sprawie?
7. Ile środków zostało zablokowanych przez Komisję na współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności? Kiedy otrzymał Pan informację o zamrożeniu funduszy?
8. Czy jest zagrożone finansowanie wkładu unijnego w innych projektach w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” i Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”?
9. Czy prawdą jest, że Komisja Europejska zawiesiła do odwołania
wszystkie płatności? W jakiej wysokości byłaby to kwota, biorąc pod uwagę
pozostałe w obu programach operacyjnych środki do wykorzystania?
Proszę także Pana Ministra o zestawienie średnich kosztów budowy
1 km autostrady w roku 2012 w Polsce, Czechach, Austrii, Szwajcarii, Niemczech i Francji.
Stanisław Karczewski


Odpowied
Warszawa, 25 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r. przekazanego pismem
z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. akt BPS/043-27-1077/13) uprzejmie przekazuję następujące informacje.
W przypadku inwestycji drogowych działa inwestor (w imieniu Skarbu Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad), który podpisuje umowę z wykonawcą – firmą bądź konsorcjum firm budowlanych, wybranych zgodnie z przepisami Pra-
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wa zamówień publicznych (Pzp). Ustawa ta nakłada na inwestora obowiązek wyboru
oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający musi sprawdzić i zweryfikować zdolność danego
wykonawcy do realizacji danego zamówienia. Weryfikacji każdorazowo podlega potencjał techniczny i finansowy wykonawcy oraz jego doświadczenie w dotychczasowych
realizacjach. Dopiero wówczas, gdy warunki zostaną spełnione, wykonawca może
podlegać ocenie w oparciu o najniższą cenę.
MTBiGM nie posiada wiedzy na temat okoliczności oraz daty zawiadomienia Prokuratury o fakcie zmowy cenowej. Śledztwo w ww. sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury. Zarówno KE, jak też MTBiGM
powzięły informację o działaniach Prokuratury z prasy w 2010 r., a następnie zostały
podjęte czynności celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W lipcu 2010 r. KE wystąpiła do strony polskiej o udzielenie wyjaśnień w związku z doniesieniami prasowymi dot. potencjalnych naruszeń prawa. Niezwłocznie po
otrzymaniu wniosku KE, na początku sierpnia 2010 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Prokuratora Generalnego prośbę o przekazanie informacji
nt. prowadzonych przez prokuraturę postępowań, związanych z przetargami na budowę dróg krajowych. Uzyskane informacje nt. przebiegu omawianej sprawy zostały
przesłane do KE. Ponadto KE była informowana o sprawie w trakcie prowadzonego
w listopadzie 2010 r. audytu, jak również podczas udzielania wyjaśnień do ustaleń
poaudytowych w kwietniu i listopadzie 2011 r.
Ponadto, pismem z 2 września 2010 r. MTBiGM przesiało do GDDKiA kopię odpowiedzi z Prokuratury, zalecając jednocześnie objęcie szczególnym nadzorem prowadzonych postępowań przetargowych, w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia naruszeń prawa ze strony zamawiającego. Następnie, zgodnie z zaleceniem KE,
sprawa była monitorowana przez instytucję wdrażającą, tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które prowadziło korespondencję z Prokuraturą,
w celu uzyskania dalszych wyjaśnień. Jednocześnie na ówczesnym etapie śledztwa
nie było podstaw do wstrzymywania wydatków dla projektów objętych śledztwem.
Następnie w związku ze sporządzeniem przez Prokuraturę i skierowaniem do Sądu
w dniu 3 grudnia 2012 r. aktu oskarżenia, jeszcze przed otrzymaniem pisma z decyzją KE, postanowiono wstrzymać poświadczanie wydatków dla kontraktu, odnośnie
do którego Prokuratura stwierdziła, że zmowa mogła mieć wpływ na wynik postępowania. Natomiast w I kwartale br. została opracowana przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, MTBiGM oraz CUPT metodologia, na podstawie której przeprowadzono
analizę postępowań przetargowych pod kątem występowania ewentualnych sygnałów
mogących sugerować istnienie zmowy cenowej w przetargach. Ponadto, w związku
z opracowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu w postaci Zaleceń IZ POIiŚ nr 18/2013 dotyczących zapobiegania, identyfikowania i reagowania
w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy
wdrażaniu projektów POIiŚ, zostanie przeprowadzony przegląd procedur funkcjonujących w resorcie infrastruktury, w celu ich ewentualnego doprecyzowania o elementy
wskazane w ww. Zaleceniach.
W związku z zaistniałą sytuacją nie została przeprowadzona dodatkowo kontrola
w GDDKiA. Należy podkreślić, że GDDKiA uzyskała status pokrzywdzonego w sprawie. Z uwagi na to, że zarzuty dotyczą działań podjętych przez firmy budowlane na
szkodę GDDKiA, nie można obarczać odpowiedzialnością za tę sytuację GDDKiA.
Natomiast w celu zidentyfikowania ewentualnych symptomów zmów cenowych
w innych kontraktach przeprowadzono pogłębioną analizę kontraktów, zawartych
przez beneficjenta a dofinansowanych ze środków UE. Wyniki analizy zostały przekazane do KE.
Odnosząc się do kwestii przeprowadzania kontroli ex post informuję, iż GDDKiA
jako beneficjent środków UE, podlega kontrolom prowadzonym zarówno przez instytucje krajowe (m.in. Prezes UZP, UKS-y, CUPT, NIK itd.) oraz instytucje wspólnotowe
(tj. KE, Europejski Trybunał Obrachunkowy). W wynikach przeprowadzonych przez
te instytucje kontroli nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia zmów cenowych. Tego
typu naruszenie prawa jest możliwe do wykrycia w szczególności poprzez działania
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właściwych organów ścigania (tj. policja, ABW, itd.). Należy też pamiętać, że przetargi
są objęte działaniami służb w zakresie Tarczy Antykorupcyjnej i wykrycie tych naruszeń wskazuje, że system ten funkcjonuje prawidłowo.
Odpowiadając na pytanie nr 7 informuję, iż pismem z dnia 21 grudnia 2012 r.
KE przekazała stronie polskiej decyzję w zakresie zawieszenia płatności (tzw. interruption letter). Decyzja wpłynęła do MTBiGM za pośrednictwem poczty elektronicznej
w dniu 27 grudnia 2012 r. W zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko łączna kwota wstrzymanego przez KE wkładu unijnego wynosi 2,3 mld PLN.
Decyzja KE dotyczy jedynie działań drogowych, w których beneficjentem środków jest
GDDKiA, tj. działań 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 PO Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz
działania 4.1 PO Rozwój Polski Wschodniej. W przypadku pozostałych działań realizowanych w ramach POIiŚ wnioskowanie oraz refundacja jest procedowana w dalszym
ciągu i nie istnieje zagrożenie wstrzymania przez KE finansowania dla tych działań.
Strona polska przesłała do KE wynik pogłębionej analizy kontraktów GDDKiA i prowadzi intensywną współpracę z KE w tym zakresie, tak aby doprowadzić do odblokowania płatności najpóźniej do końca marca 2013 r.
Odnosząc się do pytania o koszty budowy 1 km autostrady w Polsce i w innych
krajach poniżej przedstawiam zestawienie tabelaryczne.

Lp.
1

Kraj
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Austria
Czeska Republika
Dania
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Niemcy
Norwegia
Słowenia
Węgry
Polska

Ilość km
autostrad

Ilość km dróg
krajowych

Średnia cena wybudowania
1 km autostrady
[mln EUR]

3

4

5

1696
729
1 130
14 021
2 631
663
309
12 813
344
747
1 273
1224,4

10 003
6 198
2 707
11 612
2 445
4 780
6 358
39 887
27 477
911
6 802
18 876

12,87
8,86
5,89
6,69
50,00
10,00
4,00
8,24
18,00
7,29
11,87
9,61

* w PLN w mln przeliczona wg kursu NBP z dn. 14.09.12 – 1 € = 4,0584.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu

*
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) zakłada jako jeden ze wskaźników realizacji celów, że w 2020 r. będzie gotowych zaledwie 350 km linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h. Większość odcinków
na modernizowanej kosztem 10 miliardów zł trasie E65/C-E65 Warszawa
– Gdynia pozwoli jechać pociągom pasażerskim z maksymalną prędkością
160 km/h. Tylko na niektórych fragmentach tego szlaku maksymalna prędkość wyniesie 200 km/h. Oznacza to, że rzeczywista prędkość, tak zwana
handlowa, wyniesie na całej tej trasie 130–150 km/h.
Południowa część trasy, z Warszawy do Krakowa i Katowic, ale tylko
na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Psary/Zawiercie umożliwi prowadzenie
zespołów pasażerskich z maksymalną prędkością 200 km/h, bo na więcej
nie pozwala wdrażany tam system ETCS poziomu 1.
Tymczasem jakiś czas temu media rozpisywały się o kontrakcie na zakup dwudziestu składów pociągów Pendolino dla PKP Intercity za kwotę
665 milionów euro. Nadal jednak pojawiają się głosy krytykujące zakup Pendolino, podnoszące dodatkowo argument, że nie posiada wychylnego pudła.
Możliwości składu zespolonego Pendolino sięgają prędkości 250 km/h w modelu bez mechanizmu wychylnego pudła, który kupiła spółka PKP Intercity.
Zastosowanie mechanizmu zwiększa maksymalną prędkość do 300 km/h.
Wobec negatywnego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie współfinansowania połowy programu zakupu Pendolino zarząd Intercity rozważa
obsługę nowymi składami zespolonymi dodatkowych tras. Wymieniane są
relacje Warszawa – Rzeszów, a zwłaszcza Warszawa – Wrocław. Na tych
odcinkach przewidywane prędkości handlowe są już dużo niższe i wynoszą
poniżej 120 km/h.
W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy uważa Pan za celowy i gospodarny zakup pociągów typu Pendolino przez spółkę PKP Intercity za kwotę 665 milionów euro?
2. Jakie ma ekonomiczne uzasadnienie inwestowanie prawie 1,5 miliarda zł w Pendolino, skoro do obsługi połączeń wystarczyłyby nowoczesne lokomotywy prowadzące przystosowane do prędkości 200 km/h wagony? Spółka PKP Intercity dysponuje już zresztą takimi lokomotywami i wagonami.
3. Czy Pana zdaniem – podobnie jak moim – sprawa zakupu składów
Pendolino nie zasługuje, analogicznie jak w latach dziewięćdziesiątych, na
wnikliwą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli?
Stanisław Karczewski
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Odpowiedź
Warszawa, 27 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego w sprawie zasadności zakupu pociągów Pendolino, przesłane przez Marszałka Senatu RP przy piśmie nr BPS/043-27-1078/13 z dnia 26 lutego br. przekazuję poniższe wyjaśnienia.
Dnia 6 sierpnia 2008 r. został ogłoszony przetarg na zakup nowego taboru w trybie dialogu konkurencyjnego, w wymaganiach którego zakładano prędkość maksymalną taboru co najmniej 230 km/h. Ostatecznie 30 września 2010 r. PKP Intercity SA otrzymało jedną ofertę dostarczenia składów zespolonych, złożoną przez
konsorcjum Alstom KONSTAL SA oraz Alstom FERROVIARIA S.p.A. Alstom złożył
ofertę zgodną z warunkami przetargu i zaproponował swój produkt – ETR610 (skład
czwartej generacji – Nowe Pendolino zaprezentowane pierwszy raz w 2008 r. dla
spółki Cisalpino), bez aktywnego systemu wychylnego pudła. Zgodnie z tą ofertą
tabor może osiągać prędkość 250 km/h, czyli wyższą niż wymagana. Umowa z konsorcjum Alstom KONSTAL SA oraz Alstom FERROVIARIA S.p.A. została podpisana
30 maja 2011 r. Umowa obejmuje następujące części:
∙ dostawę 20 składów zespołowych za cenę 400 mln EUR (20 mln EUR za sztukę),
∙ budowę Warsztatów Utrzymania Technicznego za cenę 30 mln EUR,
∙ serwis i utrzymanie pociągów za cenę 1,95 EUR za km.
Praktyka europejskich kolei wskazuje, że pociągi z wychylnym pudłem mogą
mieć zastosowanie w sytuacji, gdy na znacznej części linii kolejowej znajdują się
łuki o małym promieniu. Tymczasem na linii CMK, tworzącej zasadniczy element
połączeń Warszawa – Katowice i Warszawa – Kraków typowe promienie łuków wynoszą 4000–5000 m – zastosowanie wychylnego pudła nie przyniosłoby żadnych korzyści w postaci zmniejszenia czasu przejazdu. Jedynie na linii Warszawa – Gdańsk,
o trudniejszym układzie geometrycznym, wystąpią różne maksymalne prędkości na
poszczególnych odcinkach dla taboru konwencjonalnego i taboru z wychylnym nadwoziem. W zależności od założeń czas przejazdu pociągu z wychylnym pudłem będzie
8–12 minut krótszy niż pociągu pozbawionego takiego systemu.
Mając na uwadze relatywnie niewielkie oszczędności na czasie przejazdu oraz dopuszczenie do przetargu możliwie dużej liczby oferentów PKP Intercity SA, ogłaszając
przetarg, nie zawarło w SIWZ wymagania wychylnego pudła.
Uzgodniona pod koniec 2012 roku z Komisją Europejską zmiana sposobu dofinansowania z opartego na mechanizmie PSC na Pomoc Regionalną, przy założeniu
pewnego rozszerzenia zakresu geograficznego, wskazuje że projekt „broni” się ekonomicznie i nie wymaga dużego wsparcia ze strony państwa. Należy zaznaczyć, iż cena
nabycia taboru wynosi 400 mln EUR, a nie wskazane w oświadczeniu 665 mln EUR,
przy czym ok. 90 mln EUR zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Obsługa wytypowanych połączeń wynika z możliwości osiągnięcia konkurencyjnego w stosunku
do transportu drogowego czasu przejazdu, a co za tym idzie utrzymania konkurencyjnej pozycji przewozów kolejowych w stosunku do transportu drogowego. Rozszerzenie
zakresu geograficznego projektu (linię Gdynia – Warszawa – Kraków/Katowice) o relację Warszawa – Wrocław, czy też wydłużenie obiegów do Katowic o Gliwice lub Bielsko-Białą, a do Krakowa o Rzeszów ma na celu zaoferowanie wysokiej jakości usługi
większej liczbie obywateli. Równocześnie, analizy wskazują, że wpłynie to pozytywnie
na efektywność wykorzystania taboru.
Decyzja o zakupie nowego taboru wynika z bardzo niekorzystnej struktury wiekowej posiadanego przez PKP Intercity SA taboru. Średni wiek lokomotyw elektrycznych,
z wyłączeniem nowych EU44, wynosi 35 lat. Średni wiek wagonów to około 27 lat.
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Prędkości powyżej 160 km/h może rozwijać jedynie 5% parku wagonowego i jedynie
10 lokomotyw.
Decyzja o nabyciu składów została poprzedzona szczegółową analizą innych wariantów. Oczywiście istnieją technologie, złożone z lokomotyw i wagonów, które gwarantują osiągnięcie zbliżonych prędkości. W praktyce zagadnienie jest złożone i wynika
z ograniczeń, między innymi związanych z naciskiem na oś dla pojazdów kolejowych
mogących się poruszać na danej linii, które są nałożone przez Zarządcę Infrastruktury. Nacisk na oś lokomotywy o prędkości 200 km/h wynosi 21–22 ton, dla pociągu
zespolonego jest to 17–18 ton na oś. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia
trwałości, a co za tym idzie, kosztów utrzymania nawierzchni torowej przy wyższych
prędkościach, jak również prędkości maksymalnej na łukach.
Projekt inwestycyjny należy rozpatrywać nie tylko w kontekście ceny nabycia, ale
również kosztów operacyjnych. Skład złożony z lokomotywy i wagonów, posiadający
porównywalną ilość miejsc w takim samym standardzie, miałby większą masę niż
skład zespolony. Oznacza to wyższe opłaty za korzystanie z infrastruktury, ponieważ
są one proporcjonalne do masy pociągu. Podobnie wzrosłyby opłaty za energię trakcyjną, której zużycie zależy między innymi od masy. Należy podkreślić, że te dwie
pozycje kosztów stanowią około 40% kosztów operacyjnych Spółki PKP Intercity. Bez
pozyskania ofert cenowych, trudno odnieść się do różnic w cenie zakupu, pomiędzy
różnymi wariantami.
Na koniec pragnę zauważyć, iż umowa pomiędzy PKP Intercity SA a konsorcjum
Alstom podlegała kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, zaś sam projekt jest weryfikowany przez JASPERS i zatwierdzany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ponadto pomoc udzielana w ramach mechanizmu Pomocy Regionalnej
podlega notyfikacji przed Komisją Europejską.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W dalszym ciągu nie ustają kontrowersje dotyczące ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Co i rusz pojawiają
się nowe wątpliwości i nieścisłości, z którymi zgłaszają się do mnie lekarze
specjaliści z różnych dziedzin. Ostatnio z uwagami zwróciło się do mnie środowisko onkologów, według których dwa elementy zawarte we wspomnianej ustawie prowadzą wprost do ograniczenia dostępności leków innowacyjnych lub stosowanych we wskazaniach rzadkich.
Po pierwsze, inicjatywa w sprawie wprowadzenia leku na listę leków refundowanych została przyznana podmiotom odpowiedzialnym, czyli firmom
farmaceutycznym, które mogą występować z wnioskami refundacyjnymi.
Właściwie nikt inny nie może tego zrobić – ani konsultanci, ani towarzystwa
lekarskie, ani nawet sam minister.
W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania.
1. Czy to de facto oznacza, że organa państwowe nie mogą prowadzić
swobodnej polityki, ale są uzależnione od inicjatywy podmiotów, które nie
mając żadnej odpowiedzialności, realizują swoje interesy?
2. Czy to tylko zwykłe przeoczenie, czy celowe działanie na korzyść firm
farmaceutycznych?
3. Czy Pański resort zamierza coś z tym zrobić?
Po drugie, jeśli chodzi o leki innowacyjne, art. 70 ust. 4 wymienionej
ustawy stanowi, że świadczenia chemioterapii niestandardowej nie mogą
być realizowane przy wykorzystaniu leku, który został dopuszczony do obrotu po dniu 31.12.2011 r. Jednak, jak wiadomo, są leki o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej (na przykład we wskazaniu: chłoniak Hodgkina
oporny na chemioterapię) zarejestrowane w 2012 r., które nie mogą być refundowane ze środków publicznych ze względu na ten zapis i brak ewentualnego mechanizmu tymczasowego. Warunkiem ich dopuszczenia będzie
zaaprobowanie wniosku refundacyjnego w wyniku procedury, która trwa
wiele miesięcy (w sumie około roku), a może się przedłużać ze względu na
przebieg oceny wniosku. Paradoksalnie leki, które mogły być refundowane,
dopóki nie były dopuszczone do obrotu (przed ich zarejestrowaniem w UE)
w mechanizmie tak zwanego importu docelowego, po zarejestrowaniu już nie
mogą. W przypadku leków o wysokiej aktywności jest to bardzo frustrujące
dla chorych i lekarzy.
W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytanie: czy i jakie zamierza Pan podjąć czynności w celu rozwiązania tego
problemu?
Stanisław Karczewski
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Odpowiedź
Warszawa, 2013.03.25
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Pana Stanisława Karczewskiego złożone
podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r., przekazane w dniu
26 lutego 2013 r. pismem znak: BPS/043-27-1079/13, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Odnosząc się do zarzutu braku swobodnego kształtowania polityki lekowej przez
organa państwowe, wynikającego z uzależnienia od inicjatywy firm farmaceutycznych
w kwestii obejmowania refundacją produktów leczniczych, uprzejmie informuję, że
Minister Zdrowia jest inicjatorem i koordynatorem polityki lekowej, wyposażonym
w instrumenty prawne, związane z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych,
sprawowaniem nadzoru nad rynkiem oraz refundacją. Realizacja polityki lekowej odbywa się we współpracy z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Celem działania Ministra Zdrowia w obszarze leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych jest przede wszystkim
zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych terapii.
Na dostępność pacjentów do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych najistotniejszy wpływ ma ich cena dla pacjenta (wysokość dopłaty pacjenta), dlatego polityka refundacyjna zmierza, z uwzględnieniem możliwości finansowych systemu ochrony zdrowia, do zmniejszenia obciążeń
pacjentów stosujących potrzebne im, ze względów zdrowotnych, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Z drugiej strony żywotnym interesem wytwórców jest uzyskanie dla swojego produktu statusu produktu
refundowanego, gdyż gwarantuje to, zwiększony w stosunku do wolnego rynku, stabilny przychód. Z punktu widzenia systemu refundowane powinny być wyłącznie te
produkty, które mają udowodnioną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania a relacja efekt terapeutyczny/koszt terapii jest korzystniejsza w porównaniu z dostępnymi
alternatywnymi terapiami. Równoważenie oczekiwań różnych grup interesariuszy powinno odbywać się według jasno określonych reguł.
W związku z powyższym istotne jest zapewnienie przejrzystości procesu podejmowania decyzji o objęciu leków refundacją ze środków publicznych, co zapewniają
przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,
poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą refundacyjną”.
Procedura objęcia leku refundacją, opisana przepisami ustawy refundacyjnej przewiduje, że uprawniony podmiot składa do Ministra Zdrowia wniosek, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy refundacyjnej. Tryb wnioskowy w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 1 ustawy refundacyjnej dotyczy wskazań do refundacji zgodnych ze wskazaniami rejestracyjnymi produktu. Oznacza to konieczność ubiegania się o refundację
przez właściciela praw do leku (podmiot dopowiedziany – zwany zgodnie z przepisami
ustawy refundacyjnej wnioskodawcą). Powyższa konstrukcja trybu wnioskowego wynika z przepisów Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości
środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku
przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (89/105/EWG) (Dz.U.UE L z dnia 11 lutego 1989 r.), a także z logicznej roli
wnioskodawcy w systemie. W przypadku nowych leków, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, złożona dokumentacja zawiera analizy: kli-
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niczną, ekonomiczną, wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania
świadczeń ze środków publicznych i racjonalizacyjną. Minister Zdrowia przekazuje
wniosek Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji, stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa.
Agencja Oceny Technologii Medycznych dokonuje oceny leku pod kątem skuteczności
klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, efektywności kosztowej. Eksperci wypowiadają się w kwestii istnienia alternatywnych technologii medycznych.
W kolejnym etapie procedowania Komisja Ekonomiczna działająca przy Ministrze
Zdrowia, na podstawie art. 18 ustawy refundacyjnej, negocjuje z wnioskodawcą wysokość urzędowej ceny zbytu, poziom odpłatności, wskazania, w których lek ma być
refundowany.
Ponadto, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy refundacyjnej, jeżeli jest to niezbędne
dla ratowania życia i zdrowia świadczeniobiorców, w przypadku braku innych możliwych do zastosowania w danym stanie klinicznym procedur medycznych finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu
opinii Rady Przejrzystości oraz konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wydać z urzędu, przy uwzględnieniu:
1) kryteriów, o których mowa w art. 12 pkt 4-6, 9, 10, 12 i 13 ustawy refundacyjnej,
2) stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych
decyzję administracyjną o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
W związku z poruszoną w oświadczeniu Pana Senatora kwestią chemioterapii niestandardowej i brzmienia przepisu art. 70 ust. 4 ustawy refundacyjnej, uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Art. 70 ustawy refundacyjnej ma charakter przepisu przejściowego. Reguluje finansowanie świadczenia chemioterapii niestandardowej określonego w przepisach
wydanych na podstawie art. 31d 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.). Zgodnie z brzmieniem art. 70 ustawy refundacyjnej przedmiotowe świadczenia realizowane przed dniem wejścia w życie ustawy refundacyjnej są
realizowane na dotychczasowych zasadach nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
2013 r. Podany przepis umożliwił pacjentom niezakłócony dostęp do leczenia przeciwnowotworowego w okresie wprowadzania zmian zasad finansowania ze środków
publicznych produktów leczniczych.
Z kolei jak stanowi ust. 4 art. 70 ustawy refundacyjnej świadczenia chemioterapii
niestandardowej nie mogą być realizowane przy wykorzystaniu leku, który został dopuszczony do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne, po dniu 31 grudnia 2011 r.
Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu po podanej wyżej dacie są wprowadzane na rynek w okresie obowiązywania przepisów ustawy refundacyjnej i co do zasady
powinny podlegać regulacjom z nich wynikającym. Od dnia 1 stycznia 2012 r. kwestie
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych kompleksowo bowiem reguluje ustawa refundacyjna.
Zgodnie z art. 6 ustawy refundacyjnej produkty lecznicze finansowane są ze środków publicznych w następujących kategoriach dostępności refundacyjnej:
1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę:
a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym;
2) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany
w ramach programu lekowego;
3) lek stosowany w ramach chemioterapii:
a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym;
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4) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany
w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych, innych niż wymienione
w pkt 1–3.
Przedstawiona na wstępie procedura objęcia leku refundacją dotyczy podanych
wyżej kategorii dostępności refundacyjnej, a więc również leków przeciwnowotworowych stosowanych w ramach chemioterapii.
Należy podkreślić, że Minister Zdrowia systematycznie włącza do katalogu programów lekowych bądź chemioterapii standardowej te leki, które stosowano w ramach
chemioterapii niestandardowej, obejmując je finansowaniem systemowym. Oznacza
to, że pacjenci korzystający ze świadczenia chemioterapii niestandardowej będą mogli
kontynuować leczenie w ramach katalogu chemioterapii i programów lekowych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie spraw związanych z przyszłością polskich kolei. Chodzi o dwie wiążące się ze sobą kwestie: finansowanie
inwestycji kolejowych i redukcję kolejowej sieci. Ostatnio media doniosły o tym,
że kierownictwo polskich kolei, kierując się wyłącznie bardzo prosto i schematycznie rozumianym rachunkiem ekonomicznym, zdecydowało o likwidacji kolejnych odcinków polskich kolei. Przedstawiciele kierownictwa kolei mówią, że
część tych linii jest wyłącznie zawieszana, jednak naiwnością byłoby wierzyć,
że linia, na której ruch został zawieszony na kilkanaście miesięcy, będzie się
później nadawała do użytku bez wykonania poważnych robót.
Proszę Pana Premiera o odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań.
Po pierwsze, czy na pewno wśród linii przeznaczonych do likwidacji nie
ma takich, na których remonty i modernizacje w ostatnich kilku latach wydawano pieniądze, w szczególności środki europejskie?
Po drugie, czy kalkulując skutki ekonomiczne projektowanych zmian,
uwzględniono to, że linie kolejowe nie są osobnymi bytami zawieszonymi
w mgławicowej przestrzeni – niczym straszni mieszczanie u Tuwima – lecz
tworzą sieć, co znaczy, że zamykając fragment A, zmniejsza się efektywność
ekonomiczną fragmentów B, C, D, E i następnych?
Po trzecie, czy resort ma świadomość długofalowych, negatywnych,
społecznych i gospodarczych skutków tych decyzji: degradacji całych regionów i zbiorowisk pozbawianych kontaktu ze światem ze względu na krótkowzroczne kalkulacje?
Stanisław Kogut

Stanowisko
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Warszawa, 4 kwietnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia senatora Stanisława Koguta w sprawie przyszłości
polskich kolei, w związku z koniecznością uzyskania jednoznacznego stanowiska PKP
PLK SA w przedmiotowej sprawie, proszę o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie
po uzyskaniu stanowiska Zarządu PKP PLK SA odnośnie do zadanych pytań.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
W ostatnim okresie główny inspektor transportu drogowego przesyła do
jednostek prowadzących ratownictwo medyczne w kraju zdjęcia z fotorapidów, na których widać karetki pogotowia ratunkowego będące w akcji,
przekraczające dopuszczalną w danym miejscu prędkość. To powoduje dużą
dezorganizację pracy administracji tych jednostek, ponieważ do każdego takiego zdarzenia główny inspektor transportu drogowego wymaga dokładnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawa ta dotyczy setek przypadków
w skali kraju.
Powstaje pytanie, czy taka droga biurokratyczna w tym przypadku jest
potrzebna. Ponadto zaplanowana rozbudowa fotoradarów będzie potęgowała ten problem.
Czy ministerstwo dostrzega wyżej wskazany problem i planuje jego rozwiązanie?
Z poważaniem
Waldemar Kraska


Odpowied
Warszawa, 26 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo Nr BPS/043-27-1082/13 z dnia 26 lutego 2013 r. przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r., dotyczące postępowania Inspekcji Transportu Drogowego wobec pojazdów zespołów ratownictwa medycznego zarejestrowanych
przez fotoradary, przedstawiam następujące stanowisko.
W odniesieniu do problemu poruszonego w treści oświadczenia Pana Senatora
Waldemara Kraski, uprzejmie informuję, iż w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących Inspekcja Transportu Drogowego opiera się m.in. na przepisach ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).
Należy zwrócić uwagę, iż sytuacja, w której na zdjęciu zarejestrowanego naruszenia, obrazującym pojazd zespołu ratownictwa medycznego, widoczne są sygnały błyskowe świadczące o tym, iż taki pojazd w chwili wykonania zdjęcia poruszał się jako
pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, stanowi przesłankę do umorzenia sprawy na podstawie art. 5 §1 pkt 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
W przypadku stwierdzenia – podczas weryfikacji zdjęć zarejestrowanych naruszeń
– iż na pojeździe zespołu ratownictwa medycznego nie są widoczne sygnały błyskowe
świadczące o uprzywilejowaniu pojazdu w ruchu drogowym, kierowane są zapytania
o wskazanie, czy w chwili zarejestrowania wykroczenia kierujący pojazdem korzystał
z uprzywilejowania w ruchu drogowym.
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Mając to na uwadze, należy podkreślić, iż aktualnie obowiązujące przepisy nie
dają możliwości wykluczenia a priori pojazdów zespołów ratownictwa medycznego z
prowadzonych postępowań, ponieważ nie w każdej sytuacji jest to prawnie uzasadnione. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), kierujący pojazdem uprzywilejowanym
może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych
jedynie w ściśle określonych przypadkach, wskazanych w tym przepisie. W pozostałych sytuacjach kierujący takim pojazdem podlega odpowiedzialności za popełnione
naruszenia na ogólnych zasadach. Stąd też naturalnym elementem prowadzonych
postępowań jest wysyłanie wspomnianych zapytań do jednostek ratownictwa medycznego, ponieważ działania te wynikają ściśle z przyznanych Inspekcji Transportu Drogowego kompetencji.
Zgodnie bowiem z art. 129g ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Inspekcja Transportu Drogowego w sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących m.in. prowadzi czynności wyjaśniające. Jednocześnie, każda pojedyncza sprawa jest odrębnym naruszeniem przepisów, stąd też aby mieć podstawę
do umorzenia sprawy, organ musi wejść w posiadanie informacji odnośnie do danego,
konkretnego zdarzenia. Zaniechanie tych działań można byłoby uznać za niedopełnienie nałożonych w drodze ustawy na organ obowiązków.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w związku z zakończeniem
pierwszego okresu edukacyjnego dotyczącego doskonalenia zawodowego
ratowników medycznych, zgodnego z rozporządzeniem ministra zdrowia
z dnia 14 czerwca 2007 r. (DzU Nr 112, poz. 775).
Jakie konsekwencje prawne ponosi ratownik medyczny za niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego określonego w rozporządzeniu?
Czy może dalej wykonywać zawód ratownika medycznego, jeżeli we wspomnianym okresie edukacyjnym nie zdobył wymaganej liczby punktów?
Rozporządzenie z 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych określa formy doskonalenia zawodowego,
sposób i zakres doskonalenia, ale nie precyzuje sankcji w przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymogów.
Powstają kolejne pytania.
Kto wpisuje punkty ratownikowi medycznemu, który jest autorem lub
współautorem publikacji naukowych? W jakiej sytuacji jest ratownik medyczny, który w trakcie okresu edukacyjnego zrezygnował z pracy ratownika
medycznego i po pewnym okresie ponownie ją podejmuje? Czy w momencie
rezygnacji z zatrudnienia okres edukacyjny kończy się, zawiesza czy trwa
nadal? Czy ministerstwo przewiduje wydłużenie pierwszego okresu edukacyjnego (wyjątkowo) dla tych ratowników medycznych, którzy nie dopełnili
tego obowiązku?
Z poważaniem
Waldemar Kraska


Odpowied
Warszawa, 2013.03.22
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Senatora Waldemara Kraski, przekazanego przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 26 lutego 2013 r. znak BPS/043-27-1083/13
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, proszę o przyjęcie następujących informacji.
Prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników medycznych nakładają
przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), natomiast formy, sposób i zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych określają przepisy rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników
medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia pierwszy okres edukacyjny dla osób,
które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Natomiast dla

80

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

ratowników medycznych, którzy w dniu wejścia w życie przedmiotowych przepisów
wykonywali swój zawód, pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia
2008 r. Doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych okresami edukacyjnymi. Dopełnienie przez ratownika medycznego
obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co
najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia
zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.
W odniesieniu do pytania dotyczącego wskazania, jakie konsekwencje prawne
ponosi ratownik medyczny za niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego
informuję, iż przepisy obligują ratownika medycznego do ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe. Jednakże zgodnie
z §7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, karta doskonalenia zawodowego, będąca dokumentem potwierdzającym odbycie przez ratownika medycznego doskonalenia zawodowego jest przedstawiana podmiotowi zatrudniającemu. Niezrealizowanie przez ratownika medycznego obowiązku
doskonalenia zawodowego może mieć wpływ na podjęcie przez pracodawcę decyzji
o rozwiązaniu stosunku pracy lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez inny
podmiot zatrudniający.
Odnosząc się do pytania w sprawie określenia, kto wpisuje punkty ratownikowi
medycznemu, który jest autorem lub współautorem publikacji naukowych informuję,
że doskonalenie zawodowe ratowników medycznych może być realizowane w formie
samokształcenia, na które składa się między innymi opublikowanie przez ratownika
medycznego, jako autor lub współautor: książki naukowej lub popularnonaukowej,
artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału
w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych, tłumaczenia książki lub
artykułu naukowego lub popularnonaukowego. Biorąc pod uwagę fakt, iż karta doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie danej
formy doskonalenia zawodowego jest przedstawiana podmiotowi zatrudniającemu, ratownik medyczny, który jest autorem lub współautorem publikacji naukowych może
dołączyć do karty doskonalenia zawodowego dokumenty potwierdzające zrealizowanie
danej formy kształcenia. Natomiast podmiot zatrudniający może na podstawie tych
dokumentów wpisać w kartę doskonalenia zawodowego punkty edukacyjne przysługujące za zrealizowanie danej formy kształcenia.
Odnosząc się do kolejnej kwestii poruszonej w oświadczeniu Pana Senatora informuję, iż wprowadzenie przepisów stanowiących o zawieszeniu bądź przedłużeniu
okresu edukacyjnego wymagałoby zmiany obecnie obowiązujących aktów prawnych.
Jednocześnie informuję, iż w chwili obecnej nie ma przepisów, na podstawie których
możliwe jest wydłużenie okresu edukacyjnego ratownikowi medycznemu. Natomiast
zasadnym jest umożliwienie ratownikowi medycznemu, który pragnie wrócić do zawodu realizację doskonalenia zawodowego, które zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest jego prawem i obowiązkiem.
Jednocześnie informuję, iż aktualnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są
prace nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W związku
z powyższym zagadnienia poruszone w oświadczeniu Pana Senatora będą mogły być
rozważone w toku prowadzonych prac.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Chlebus

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

Oświadczenie senatora Jarosława Laseckiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
Podczas dyżuru w biurze senatorskim zwrócono się do mnie z następującymi zapytaniami.
Czy para chcąca wstąpić w związek małżeński może poprosić o udzielenie ślubu przez urzędnika USC w innym miejscu niż budynek USC?
Czy zawarcie związku małżeńskiego może odbyć się w innej miejscowości niż adres zameldowania lub pobytu osób chcących zawrzeć związek małżeński, na przykład w miejscowości, gdzie się poznali, a ślub będzie udzielony przez urzędnika USC z miejscowości ich zameldowania?
Czy urzędnik stanu cywilnego z miejscowości, w której zameldowana
jest młoda para, może pojechać do miejscowości, w której ta para chce zawrzeć związek małżeński, aby udzielić jej ślubu? Czy jest to regulowane
jakimiś odpowiednimi przepisami (jeśli tak, to proszę o podanie, jakimi), czy
jest to wolna wola urzędnika USC?
Czy młoda para może poprosić o udzielenie ślubu poza lokalem urzędu stanu cywilnego, jeżeli miejsce to jest odpowiednio godne, wyposażone
w godło państwowe, flagę Polski i niezbędne sprzęty – stół, fotele, krzesła,
świeczniki, kwiaty itd.? Czy urzędnik USC może w takim przypadku odmówić? Czy jest to regulowane jakimiś odpowiednimi przepisami (proszę o podanie, jakimi), czy jest to wolna wola urzędnika USC?
Czy są przepisy, które regulują, jakie miejsca poza lokalem urzędu stanu cywilnego umożliwiają zachowanie uroczystej formy zawarcia związku
małżeńskiego? Jak powinny być wyposażone takie lokale? Czy obiekt zabytkowy, który jest miejscem dostojnym i godnym, z wszystkimi atrybutami niezbędnymi do nadania takiej ceremonii uroczystej formy, czyli godłem
narodowym, flagą Polski, stołem i krzesłem dla urzędnika, fotelami dla młodej pary, krzesłami dla świadków i rodziny, spełnia warunki umożliwiające
udzielenie ślubu poza lokalem USC?
Czy ministerstwo rozważa zmianę istniejących przepisów zgodnie
z wystosowaną petycją Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych
z 2011 r., połączoną z akcją zbierania podpisów pod propozycjami odpowiednich zmian w tym zakresie?
Uprzejmie proszę o odpowiedzi na powyższe pytania.
Z wyrazami szacunku
Jarosław Lasecki
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Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 28 lutego 2013 r.
Pan
Bartłomiej Sienkiewicz
Minister Spraw Wewnętrznych
Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.), w załączeniu przekazuję
– zgodnie z właściwością – oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Jarosława
Laseckiego podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r.
Z poważaniem
Andrzej Ręgowski

Odpowied
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2013 roku (sygn. BPS/043-27-1084/13),
przesyłającego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jarosława Laseckiego podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 roku w sprawie
zasad udzielania ślubu cywilnego, przekazanego zgodnie z właściwością przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) możliwe jest zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny. Tak sformułowany przepis pozostawia kierownikowi urzędu stanu cywilnego
ocenę wskazanych przez nupturientów powodów organizacji ceremonii poza urzędem
stanu cywilnego. Powyższe wymaga każdorazowo podjęcia przez kierownika urzędu
stanu cywilnego decyzji w przedmiotowej kwestii, przy uwzględnieniu, oprócz uzasadnienia nupturientów, szeregu innych okoliczności, m.in. możliwości zachowania
uroczystej formy ceremonii, warunków lokalowych urzędu stanu cywilnego i możliwości zapewnienia w czasie nieobecności kierownika urzędu stanu cywilnego właściwej
pracy urzędu i obsługi klientów.
Obowiązujące przepisy prawa, przewidując możliwość zawarcia małżeństwa poza
urzędem stanu cywilnego nie wskazują katalogu miejsc, w których jest to możliwe,
jak również nie precyzują warunków, jakie musi wypełniać miejsce ceremonii ślubnej.
Kierownik urzędu stanu cywilnego w każdej sprawie ocenia indywidualnie, czy w pro-
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ponowanym przez nupturientów miejscu możliwe będzie zachowanie uroczystej formy
zawarcia małżeństwa. Jednocześnie zmiany uwarunkowań społecznych, kształtujących nowe standardy i zwyczaje, skłaniają coraz częściej kierowników urzędów stanu
cywilnego do wyrażania zgody na zawarcie ślubu poza urzędem, nie ograniczając się
wyłącznie do sytuacji wyjątkowych (np. przebywania w więzieniu czy szpitalu). Uroczystą formę zapewnia, co do zasady, reprezentacyjna sala z godłem Rzeczypospolitej
Polskiej wyposażona odpowiednio do uroczystości oraz odznaka, jaką nosi kierownik
urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń [wzór odznaki określa
załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 września 1999 roku w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika
urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński (Dz. U. Nr 97, poz. 1135)]. W przypadku negatywnej oceny godności miejsca ceremonii wskazanego przez nupturientów, kierownik urzędu stanu cywilnego,
zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, odmawia przyjęcia
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji (właściwego miejscowo wojewody).
Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ww. ustawy zawarcie małżeństwa może nastąpić
w dowolnym urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić
w związek małżeński. Wybór ten jest niezależny od miejsca zameldowania i pobytu
nupturientów. Niemniej jednak, ceremonia winna się odbyć w miejscu znajdującym
się w granicach okręgu administracyjnego działania danego urzędu stanu cywilnego,
a oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński winien przyjąć kierownik urzędu
stanu cywilnego zatrudniony w tym urzędzie stanu cywilnego, na terenie którego odbywa się ślub. Powyższe wynika z art. 5a ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego stanowiącego, że co do zasady urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy,
a terytorium tej gminy stanowi okręg urzędu stanu cywilnego. Wyjątki od powyższej
zasady dotyczą jedynie przypadków, gdy wojewoda utworzył urząd stanu cywilnego
właściwy dla kilku okręgów lub utworzył kilka urzędów stanu cywilnego w obszarze
jednej gminy.
Przedstawiając powyższe jednocześnie informuję, że z uwagi na charakter małżeństwa będącego jednym z najistotniejszych i najbardziej doniosłych zdarzeń w życiu człowieka oraz uwzględniając coraz powszechniejsze postulaty osób wstępujących
w związek małżeński pragnących zapewnić temu wydarzeniu wyjątkową oprawę, opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projekt założeń projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje zliberalizowanie zasad zawierania związków
małżeńskich poza lokalem urzędu stanu cywilnego. Niemniej, projektowane przepisy
również uwzględniają konieczność zachowania powagi uroczystości oraz uwzględnienia możliwości kadrowych i organizacyjnych danego urzędu.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Rafał Magryś
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Dziękujemy Panu Ministrowi za odpowiedź na oświadczenie senatorskie z dnia 30 listopada 2012 r. dotyczące przedsiębiorców transportowych
z województwa łódzkiego, w której to odpowiedzi uznał Pan za zasadne
przywołanie przez nas orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z 21 czerwca 2012 r. wskazującego na brak obowiązku po stronie podatnika
zamierzającego skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badania, czy
wystawca faktury za towary i usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami będącymi przedmiotem transakcji i jest
je w stanie dostarczyć oraz czy wywiązuje się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT. Pisze Pan jednak w odpowiedzi, że powyższego
wyroku nie można interpretować w taki sposób, że przyznaje on bezwarunkowe prawo do odliczenia podatku, wprowadzając jednocześnie generalne
zwolnienie podatnika z obowiązku jakiejkolwiek weryfikacji wiarygodności
swojego kontrahenta. Zdaniem trybunału „tylko gdy podmiot gospodarczy
podjął wszelkie działania, jakich można od niego w sposób uzasadniony
oczekiwać, w celu upewnienia się, że transakcje, w których uczestniczy, nie
wiążą się z przestępstwem, czy to w zakresie podatku VAT, czy w innej dziedzinie, może on domniemywać legalności tych transakcji bez ryzyka utraty
prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT”.
W nawiązaniu do tego orzeczenia trybunału chcemy zapytać: jak się ma
to stwierdzenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do problemów
firm transportowych w Polsce?
W orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach członków Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej, w interpretacji przepisów
wprowadzających ograniczenie w korzystaniu z prawa do odliczenia podatku naliczonego z powodu wadliwości faktur, funkcjonowało stanowisko, że
w świetle §14 ust. 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia ministra finansów z dnia
27 kwietnia 2004 r. obowiązującego od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r.
oraz art. 88 ust. 3a ustawy o VAT obowiązującej od 1 czerwca 2005 r. nie
istnieje dodatkowy warunek ich zastosowania polegający na konieczności
czynienia ustaleń, że z ogółu okoliczności sprawy musi wynikać, iż podatnik
mógł przewidzieć, że transakcja zakupu paliwa wiązała się z przestępstwem
popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot na wcześniejszym
etapie obrotu i organy podatkowe nie dokonywały w postępowaniach podatkowych żadnych ustaleń w tym zakresie.
Obecnie w decyzjach wydanych w postępowaniach wznowionych na
podstawie wyroku TSUE z 21 czerwca 2012 r. w sprawie C-80/11 i C-142/11
organ podatkowy, bez uwzględnienia wnoszonych przez podatników wniosków dowodowych, stawia zarzuty niewynikające z ordynacji podatkowej
oraz ustawy – Prawo energetyczne, że nie dochowali należytej staranności
przy sprawdzeniu swoich kontrahentów. Przecież zgodnie z ordynacją podatkową dokumenty handlowe kontrahentów są objęte tajemnicą skarbową, a zarzut niesprawdzenia koncesji dostawców przy zakupie paliwa na
potrzeby prowadzonej działalności usług transportowych nie wynika z ustawy – Prawo energetyczne. Organ stwierdza również, że wyrok w sprawach
C-80/11 i C-142/11 zapadł w całkowicie odmiennym stanie faktycznym
i tez z wymienionego orzeczenia TSUE nie można odnosić do spraw członków stowarzyszenia.
Przekładamy stanowisko Pana Ministra na konkretne sprawy podatkowe dotyczące podatników, którzy zwrócili się z prośbą o interwencję, to jest
pana Romana J. i pana Kazimierza B. (decyzja III-4/4407-0056/09/VAT/
ZD/ABK/56241 dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, decyzja PT-2/4407-0010/VAT/10/ZW/AK/25950 dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi oraz
decyzja III-4/4407-0016/09/VAT/SR/MM/AK/16224/10 dyrektora Izby
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Skarbowej w Łodzi) i prosimy o odpowiedź, czy w którejkolwiek z wymienionych spraw po stronie podatników ustalono niedopełnienie przez nich
jakichkolwiek obowiązków, czy staranności w zakresie sprawdzenia wiarygodności dostawców. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie, jakie konkretne
nieprawidłowości po stronie podatników zostały ustalone.
Czy w którejkolwiek z wymienionych spraw organy podatkowe ustaliły
taki stan faktyczny, że faktury zostały wystawione za dostawy paliwa, które w rzeczywistości nie miały miejsca? Czy podmioty będące dostawcami paliwa w sprawach będących przedmiotem postępowań, to jest firmy Rolimex,
Bogromil, i innych były znane organom podatkowym, czy ich działalność była
zgłoszona i zarejestrowana w organach podatkowych, a jeśli tak, to w jakim
okresie, oraz czy organy podatkowe kiedykolwiek kontrolowały bądź w jakikolwiek inny sposób sprawdzały ich działalność i prawidłowość rozliczeń
podatkowych? Czy organy podatkowe sprawdzały posiadanie przez te firmy
koncesji na handel paliwem, czy firmy te miały koncesje, czy stwierdzono
jakieś nieprawidłowości związane z ich wydaniem? Czy organy podatkowe
sprawdzały, z jakich źródeł wymienione firmy posiadały wprowadzone do
obrotu paliwo i czy organy podatkowe czyniły jakieś ustalenia w kierunku
sprawdzenia legalności tych źródeł? Czy na organie podatkowym ciąży obowiązek sprawdzenia legalności pochodzenia towaru, w przypadku którego
transakcja jest przedmiotem opodatkowania? Czy zdaniem Pana Ministra
transakcja, w ramach której paliwo zostało rzeczywiście dostarczone do odbiorcy w ilości wykazanej na fakturze, a wadliwe było jedynie wskazanie
dostawcy, może być uznana za transakcję fikcyjną, nieistniejącą bądź nieodzwierciedlającą rzeczywistych zdarzeń gospodarczych?
Prosimy, by Pan Minister udzielił odpowiedzi na pytanie, jak organy podatkowe interpretują pojęcia powszechne używane w decyzjach podatkowych, takie jak „faktura fikcyjna”, „faktura nierzetelna”, „faktura wadliwa”
i „faktura nierzeczywista”.
Do naszego oświadczenia załączamy kopię pisma pana Romana J., które zawiera zarzuty pod adresem organów podatkowych, i prosimy, by Pan
Minister sprawdził zasadność tych zarzutów, udzielił w tej sprawie odpowiedzi i przesłał ją również do naszej wiadomości.
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii.
Z poważaniem
Robert Mamątow
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Krzysztof Słoń

85

86

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

Odpowiedź
Warszawa, 29 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka, znak: BPS/043-27-1085/13 z dnia 26 lutego br., przy którym zostało przesłane oświadczenie złożone przez senatorów Roberta Mamątowa, Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego,
Jana Marię Jackowskiego, Henryka Górskiego i Krzysztofa Słonia, dotyczące transportowców działających na terenie województwa łódzkiego, uprzejmie wyjaśniam.
Stosownie do art 293 §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) indywidualne dane zawarte między innymi
w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników,
aktach dokumentujących czynności sprawdzające czy aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe objęte są tajemnicą skarbową.
Objęcie ww. materiałów tajemnicą skarbową oznacza nie tylko ograniczenie możliwości ich wykorzystania przez podmioty nimi dysponujące, lecz także prowadzi do zawężenia kręgu podmiotów, którym można udostępnić akta sprawy podatkowej, jak też
same dane zawarte w tych aktach. Są nimi bowiem jedynie podmioty ściśle określone
przez przepisy ww. ustawy Ordynacja podatkowa. Wśród podmiotów uprawnionych
do dostępu do informacji zawartych w aktach sprawy podatkowej, w tym indywidualnych danych podatnika nie są wymienieni senatorowie (art. 299 ustawy Ordynacja
podatkowa).
Mając na uwadze powyższe przepisy ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie
z którymi informacje dotyczące konkretnego podatnika uzyskane w wyniku prowadzonego postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej objęte są tajemnicą skarbową, jak również fakt, iż przepisy powyższej ustawy Ordynacja podatkowa ściśle
określają zasady udostępniania informacji stanowiących tajemnicę skarbową oraz
wymieniają enumeratywnie podmioty, którym takie informacje mogą zostać udostępnione, nie jest możliwe przekazanie Panom Senatorom informacji, o które zwracają
się w oświadczeniu. Informacje te dotyczą bowiem konkretnego podatnika, tj. pana
Romana J. oraz pana Kazimierza B. i ujawnienie ich oznaczałoby naruszenie tajemnicy skarbowej.
Odpowiadając natomiast na zawarte w oświadczeniu pytanie dotyczące interpretacji przez organy podatkowe używanych w decyzjach sformułowań: „faktura fikcyjna”, „faktura nierzetelna”, „faktura wadliwa” czy „faktura nierzeczywista”, informuję,
że przepisy o podatku od towarów i usług nie posługują się ww. pojęciami. Używane
zarówno przez organy podatkowe jak i sądy administracyjne określenia faktur są odzwierciedleniem sytuacji, w których została wystawiona konkretna faktura. W praktyce bardzo często dochodzi do wystawienia dokumentu nazwanego fakturą, który
wskazuje na zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało lub zaistniało ale
w innych rozmiarach albo zaistniało lecz pomiędzy innymi podmiotami. Taki dokument nie może być nazwany prawidłowo wystawioną fakturą. W zależności zatem od
konkretnego stanu faktycznego taki dokument będzie określany jako „faktura fikcyjna”, „faktura nierzetelna”, „faktura wadliwa” czy „faktura nierzeczywista”.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług faktura stanowiąca podstawę do odliczenia podatku naliczonego musi
dokumentować rzeczywiste zdarzenie (świadczoną usługę lub sprzedaż towaru), a nie
tylko być prawidłowa z formalnego punktu widzenia.
W zakresie zarzutów zawartych w dosłanym piśmie Pana Romana J. uprzejmie
informuję, że ww. pismo dotyczy materiału zgromadzonego w prowadzonym wobec
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Pana J. postępowaniu podatkowym i wydanej decyzji nr III-4/4407-0016/09/VAT/
SR/MM/AK/l 6224/10.
Zaznaczyć należy, że w myśl art. 127 ww. ustawy Ordynacja podatkowa postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Realizacją powyższej zasady ogólnej jest przepis art. 220 §1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowiący, iż od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie. Do rozpatrzenia odwołania właściwy jest organ podatkowy wyższego stopnia. Takim organem wobec decyzji
naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej. Natomiast w przypadku
wydania decyzji podatkowej w pierwszej instancji przez dyrektora urzędu kontroli
skarbowej od decyzji tej służy odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej.
Działalność administracji publicznej w zakresie wydanych decyzji podatkowych
podlega kontroli sądów administracyjnych pod względem zgodności tych aktów z prawem. Podkreślenia wymaga, że sądy administracyjne są władzą odrębną i niezależną od
innych władz (art. 173 Konstytucji RP), a na podstawie art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r.
poz. 270, z późn. zm.) prawomocne orzeczenia tych sądów mają moc wiążącą.
Ingerencja Ministra Finansów w postępowania prowadzone przez właściwe organy
wobec Pana Romana J., skutkowałaby naruszeniem ww. zasady dwuinstancyjności,
co dawałoby podstawę do stwierdzenia nieważności wydanych w takich okolicznościach decyzji podatkowych.
Z powyższych przyczyn nie jest możliwe zajęcie stanowiska odnośnie do wnoszonych zarzutów, gdyż stanowiłoby to nieuprawnioną ingerencję w samodzielność orzekania organów podatkowych.
Jak już wskazano podatnicy mają prawo do weryfikacji decyzji organów podatkowych przed sądami administracyjnymi uprawnionymi do badania legalności podjętych przez organy podatkowe rozstrzygnięć.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka,
Krzysztofa Słonia oraz Macieja Klimy
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zmianami w prawie o ustroju sądów powszechnych dokonanymi w 2011 r. minister sprawiedliwości utracił prawo do bezpośredniego
nadzoru nad prawidłowością toku postępowań sądowych, nie rozpatruje też
skarg na sądy.
Prosimy o informację, jak ta zmiana wpłynęła na organizację pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, jego wewnętrzną strukturę i stan zatrudnienia.
Czy w związku ze zmniejszeniem zadań Ministerstwa Sprawiedliwości
w zakresie nadzoru nad postępowaniami sądowymi i rozpatrywaniem skarg
nastąpiło stosowne zmniejszenie zatrudnienia w ministerstwie i przesunięcie części kadr do sądów apelacyjnych, które, jak rozumiemy, przejęły te
zadania?
Z poważaniem
Robert Mamątow
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Andrzej Pająk
Krzysztof Słoń
Maciej Klima


Odpowied
Warszawa, 27.03.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Roberta Mamątowa, Grzegorza Woj
ciechowskiego, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia i Macieja Klimy złożone w dniu
21 lutego 2013 r. podczas 27. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję.
Od dnia 28 marca 2012 r., to jest daty wejścia w życie ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192), Minister Sprawiedliwości sprawuje tzw.
zewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądów, który obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego.
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Zarządzeniem nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2012 r. (M.P.
z 2012 r., poz. 106) Ministerstwu Sprawiedliwości nadano nowy statut, który już
z dniem 1 marca 2012 r. wprowadził głębokie zmiany w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, dyktowane między innymi potrzebą jej dostosowania do
nowych regulacji dotyczących nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości
nad działalnością administracyjną sądów powszechnych. Z dniem 1 marca 2012 r.
obowiązywać również zaczął nowy Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzony zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lutego
2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. MS z 2012, poz. 25 ze zm.), w którym określono zakres zadań i tryb pracy
komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zauważam, że treść ww. dokumentów istotnych z punktu widzenia pytań zawartych w oświadczeniu panów senatorów, a dotyczących struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości i organizacji pracy, jest dostępna na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/ w menu Ministerstwo w podmenu
Regulacje prawne dotyczące organizacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
Na skutek zmian organizacyjnych wprowadzonych ww. aktami w strukturze
Ministerstwa Sprawiedliwości wyodrębniono m.in. Departament Sądów, Organizacji
i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, do kompetencji którego należy prowadzenie spraw
z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych, a także
zwierzchniego nadzoru nad izbami morskimi i rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi (vide §19 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego MS) i Departament
Wykonania Orzeczeń i Probacji, we właściwości którego jest natomiast prowadzenie
spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych w zakresie wykonania orzeczeń karnych oraz działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie wykonania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich (vide
§20 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego MS).
Nadmieniam, że Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości przejął zadania i kompetencje wcześniej funkcjonujących, a zniesionych na skutek
zmian organizacyjnych: Departamentu Sądów Powszechnych, Departamentu Sądów
Wojskowych i Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa oraz w części zadania: nadal
funkcjonującego Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji i w części zadania
zniesionego także Departamentu Organizacji.
W strukturze utworzonego Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru
Sprawiedliwości wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu spraw z zakresu
sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych oraz realizacji uprawnień
Ministra Sprawiedliwości z zakresu zwierzchniego nadzoru nad działalnością komorników sądowych w zakresie czynności egzekucyjnych powierzono trzem wydziałom,
tj. Wydziałowi Sądów Powszechnych – Cywilnemu, Wydziałowi Sądów Powszechnych
i Wojskowych – Karnemu oraz Wydziałowi Sądów Powszechnych – Gospodarczemu
i Rejestrów. Zauważam przy tym, że Wydział Sądów Powszechnych – Cywilny przejął
zadania aż 4 wydziałów funkcjonujących w „starej” strukturze organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, a mianowicie: Wydziału Spraw Cywilnych, Wydziału Spraw
z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich (z byłego Departamentu Sądów Powszechnych) oraz Wydziału Egzekucji Sądowej (funkcjonującego uprzednio w strukturze Departamentu Wykonania Orzeczeń
i Probacji). Wydziałowi Sądów Powszechnych i Wojskowych – Karnemu powierzono
zadania wcześniej realizowane przez 2 wydziały w „starej” strukturze organizacyjnej
Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. przez Wydział Spraw Karnych ( z byłego Departamentu Sądów Powszechnych) i Wydział Nadzoru Sądowego (funkcjonującego w dawnym Departamencie Sądów Wojskowych). Również Wydziałowi Sądów Powszechnych
– Gospodarczemu i Rejestrów powierzono zadania 2 wydziałów funkcjonujących w poprzedniej strukturze organizacyjnej, tj. Wydziału Spraw Gospodarczych i Wydziału
Spraw Ksiąg Wieczystych (z byłego Departamentu Sądów Powszechnych).
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Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych spowodowały nieznaczne zmiany w strukturze Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji.
Zniesiono w nim tzw. Wydział Egzekucji Sądowej wobec przekazania zadania związanego z realizacją uprawnień Ministra Sprawiedliwości z zakresu zwierzchniego nadzoru nad działalnością komorników sądowych w zakresie czynności egzekucyjnych do
realizacji do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.
Wprowadzenie nowego modelu nadzoru nad sądami powszechnymi przekłada się
na katalog możliwych działań podejmowanych ze strony służby nadzoru Ministra Sprawiedliwości. Mieścić się muszą one w ramach wyznaczonych ustawą Prawo o ustroju
sądów powszechnych. Doprecyzowanie szczegółowego trybu sprawowania nadzoru
administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych nastąpiło w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych
(Dz.U. z 2013, poz. 69).
Wspomnianą przez panów senatorów zmianą, mającą źródło w obowiązujących od
dnia 28 marca 2013 r. przepisach, a mającą także wpływ na organizację pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest uczynienie prezesów sądów organem właściwym do
rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu. Należy jednak mieć
na względzie, że brak ustawowych kompetencji do rozpoznawania ich nie oznacza braku czynności w tym obszarze, albowiem stosowne skargi i wnioski są nadal kierowane
do niewłaściwego w tym zakresie Ministra Sprawiedliwości, na którym ciąży z mocy
art. 41c §1 usp powinność przekazania ich do rozpatrzenia organom właściwym. Minister Sprawiedliwości nadal natomiast rozpoznaje skargi dotyczące działalności komorników sądowych.
Ustosunkowując się z kolei do zapytania odnoszącego się do kwestii zmian w stanie zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości w następstwie wprowadzonej zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zauważam, że stosownie do treści
przepisu art. 9a §2 tej ustawy zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością
sądów polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu,
bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego i innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw
sprawuje Minister Sprawiedliwości przez służbę nadzoru, którą stanowią sędziowie
delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 77. Według stanu z dnia
31 sierpnia 2011 r. liczba sędziów delegowanych wynosiła 158 i ulegała ona sukcesywnemu zmniejszaniu. W dniu 1 stycznia 2012 r. sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości było 151, a w dniu 1 stycznia 2013 r. – 128. Przy tym wedle
stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. realizacją zadań związanych z nadzorem administracyjnym nad działalnością sądów zajmowało się łącznie 60 sędziów delegowanych,
a wedle stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. było ich 45. Liczba sędziów delegowanych
zajmujących się realizacją tego zadania sukcesywnie zmniejsza się, albowiem aktualnie jest ich już 42, a w perspektywie półtora miesiąca ulegnie zmniejszeniu o kolejne
dwie osoby.
Odnosząc się natomiast do pytania o przesunięcia części kadry do sądów apelacyjnych w związku z zaistniałymi zmianami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i przejęciem przez te sądy części zadań nadzorczych, uprzejmie informuję, że
sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości po zakończeniu okresu delegowania wracają na miejsce służbowe, które zostało im wyznaczone w akcie powołania,
a więc do swoich jednostek macierzystych, czyli sądów, z których uprzednio zostali
oddelegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera,
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prezesie! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie
Prokuratorze!
Przed sądami administracyjnymi w Polsce, w tym przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym, toczy się wiele postępowań w sprawach podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie
paliwa, uznając, że nabywane przez nich paliwo nie stanowiło własności
podmiotów, które je sprzedawały. Chodzi tu o zakupy paliwa nielegalnie
sprowadzonego do Polski, przy czym nabywcy tego paliwa nie mieli świadomości, że pochodzi ono z nielegalnych źródeł. Ta ostatnia okoliczność została ponad wszelką wątpliwość potwierdzona w innych postępowaniach.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości 21 czerwca 2012 r. wydał wyrok
w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11, w którym sformułowane zostały następujące tezy.
1. Art. 167, art. 168 lit. a, art. 178 lit. a, art. 220 pkt 1 i art. 226 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że
stoją one na przeszkodzie praktyce krajowej, w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa do odliczania od kwoty należnego podatku od wartości dodanej kwoty tego podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług z tego powodu, iż wystawca faktur dotyczących
owych usług lub jeden z jego usługodawców dopuścił się nieprawidłowości,
bez udowodnienia przez organ podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca
stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.
2. Art. 167, art. 168 lit. a, art. 178 lit. a i art. 273 dyrektywy 2006/112
należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie praktyce
krajowej, w ramach której organ podatkowy odmawia prawa do odliczenia z tego powodu, iż podatnik nie upewnił się, że wystawca faktury za
towary, których prawo do odliczenia ma dotyczyć, jest podatnikiem, że
dysponował on tymi towarami i był w stanie je dostarczyć, że wywiązał
się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku od wartości dodanej, albo z tego powodu, że podatnik nie posiada poza fakturą innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków, mimo że
spełnione były warunki materialne i formalne powstania prawa do odliczenia, określone w dyrektywie 2006/112, a podatnik nie miał przesłanek,
aby podejrzewać, że wystawca faktury dopuścił się nieprawidłowości lub
przestępstwa.
Naczelny Sąd Administracyjny po wydaniu tego wyroku przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyraża sprzeczne poglądy i w konsekwencji wydaje sprzeczne orzeczenia w odniesieniu do podatników
znajdujących się w identycznej sytuacji faktycznej i prawnej. W uzasadnieniu wyroku z 27 lipca 2012 r. sygnatura I FSK 1769/11 Naczelny
Sąd Administracyjny obszernie odwołał się do tez wspomnianego wyżej
wyroku ETS, wytknął sądowi pierwszej instancji to, że: „w ogóle nie rozważał obiektywnej przesłanki pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. tego, czy podatnik wiedział lub powinien był
wiedzieć, że transakcje mające stanowić podstawę prawa do odliczenia
podatku naliczonego związane były z przestępstwem popełnionym przez
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wystawcę faktur”. W konsekwencji tego poglądu w wymienionej sprawie
NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA w Łodzi i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Jeszcze silniej NSA pozytywnie odwołał się do wspomnianego wyroku ETS w swoim wyroku w sprawie I FSK 1570/11 z 14 sierpnia 2012 r.,
gdzie również uchylił zaskarżony wyrok WSA w Łodzi i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, a w uzasadnieniu wyraził między innymi
taki pogląd: „Za wyrokiem TSUE z 21 czerwca 2012 r. należy wskazać,
że prawo podatników do odliczenia od podatku VAT, który są zobowiązani zapłacić, podatku VAT należnego lub zapłaconego z tytułu towarów
i usług otrzymanych przez nich, stanowi zasadę podstawową wspólnego
systemu podatku VAT ustanowionego przez ustawodawcę Unii Europejskiej (teza 37). Ponieważ odmowa prawa do odliczenia stanowi wyjątek
od zasady podstawowej, jaką jest istnienie takiego prawa, organ podatkowy zobowiązany jest wykazać w sposób prawnie wymagany istnienie
obiektywnych przesłanek prowadzących do wniosku, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez
dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu
(teza 49). […] Jednakże organy podatkowe nie mogą w sposób generalny
wymagać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia
podatku VAT badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami
będącymi przedmiotem transakcji i jest w stanie je dostarczyć oraz czy
wywiązuje się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT,
w celu upewnienia się, że podmioty działające na wcześniejszych etapach obrotu nie dopuszczają się nieprawidłowości lub przestępstwa,
albo żeby podatnik ten posiadał potwierdzające to dokumenty (teza 61)”.
Co do zasady bowiem to do organów podatkowych należy dokonywanie
niezbędnych kontroli podatkowych w celu wykrycia nieprawidłowości
i naruszeń (teza 62).
Diametralnie odmienne stanowisko w identycznej sytuacji faktycznej
i prawnej zajął Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze
I FSK 282/12 z 19 grudnia 2012 r., gdzie skarga podatnika została oddalona, a Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził,
że wyrok ETS i wyrażona w nim teza odnosząca się do świadomości podatnika zdaniem sądu w polskim prawie podatkowym nie ma zastosowania.
Cytujemy wymienione uzasadnienie ze strony 5/9: „niezależnie jednak od
tego, czy strona działała w dobrej wierze i w zaufaniu do kontrahenta, czy
też nie, odpowiedzialność podatnika na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług ma charakter obiektywny, niezależny od winy czy też dobrej
lub złej wiary”.
Nadmieniamy, że we wszystkich tych sprawach chodzi o rozstrzygnięcia mające wpływ na los niewielkich firm transportowych, które nie z własnej winy, lecz na skutek nadużyć po stronie dostawców (skądinąd długo
tolerowanych przez aparat skarbowy) znalazły się w pułapce podatkowej
prowadzącej do całkowitej ruiny ich niewielkie rodzinne firmy. Wiem, że
w podobnej sytuacji na kolejne rozstrzygnięcia NSA czeka wiele innych podobnych firm. Zasada równości wobec prawa przemawia za rozstrzyganiem
tych spraw w jednolity sposób – nie musimy chyba dodawać, że zgodny
z wiążącym polskie sądy orzeczeniem ETS.
Reasumując, zwracamy się do Pana Prezesa z wnioskiem o to, by zechciał Pan skorzystać ze swojego uprawnienia przewidzianego w art. 264
ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wystąpił do NSA
o podjęcie uchwały w trybie art. 15 §1 pkt 2 ustawy o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a w tym wypadku chodzi o rozbieżności w orzecznictwie
samego NSA.
Z kolei do Pani Rzecznik i do Prokuratora Generalnego zwracamy się
z prośbą o przeanalizowanie powyżej przytoczonych argumentów i rozważenie podjęcia interwencji w sprawie firm transportowych.
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Zwracamy się o potraktowanie tej sprawy z najwyższą powagą, chodzi bowiem o rozbieżności orzecznicze, od których wyjaśnienia zależy byt
setek, a może nawet tysięcy niewielkich rodzinnych firm transportowych
w Polsce.
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia powyższej
kwestii.
Z poważaniem
Robert Mamątow
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Andrzej Pająk
Krzysztof Słoń

Odpowied
PREZESA
NACZELNEGO SĄDU
ADMINISTRACYJNEGO
Warszawa, 3 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Wielce Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2013 r., BPS/043-27-1087-NSA/13, przy
którym przedstawiono, złożone na posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r.,
Oświadczenie grupy Senatorów RP dotyczące problematyki prawa do odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie paliwa, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W Oświadczeniu stwierdzono, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 21 czerwca 2012 r. w połączonych sprawach C‑80/11
i C-142/11 Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzecznictwie wyraża sprzeczne
poglądy w kwestii prawa do odliczenia podatku od towarów i usług (dalej: podatek
VAT) w odniesieniu do podatników znajdujących się w identycznej sytuacji faktycznej
i prawnej. Dla zobrazowania tej tezy przywołano trzy wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt I FSK 1769/11; z dnia 14 sierpnia
2012 r., sygn. akt I FSK 1570/11 oraz z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt I FSK
282/12.
Z przeprowadzonej analizy wskazanych wyroków nie wynika jednak, aby pozostawały one ze sobą w oczywistej sprzeczności oraz aby wyrok wydany w sprawie o sygn.
akt I FSK 282/12 nie respektował wyroku TSUE wydanego w połączonych sprawach
C-80/11 i C-142/11. Przeciwnie, wszystkie spośród wskazanych orzeczeń odwołują
się do tego wyroku, nawiązując w szczególności nie tylko do samej jego sentencji,
ale także i do jego motywów. Istotne – jak jednolicie przyjmuje się w orzecznictwie
Naczelnego Sądu Administracyjnego – pozostaje przede wszystkim to, że powołanym
wyrokiem TSUE podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą i wskazał (pkt 53
i 54), że aktualne na tle rozpatrywanych spraw C-80/11 i C-142/11 jest jego stanowisko, iż tylko gdy podmiot gospodarczy podjął wszelkie działania, jakich można od
niego w sposób uzasadniony oczekiwać, w celu upewnienia się, że transakcje w któ-
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rych uczestniczy nie wiążą się z przestępstwem, czy to w zakresie podatku VAT czy
w innej dziedzinie, może on domniemywać legalność tych transakcji bez ryzyka utraty
prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Określenie działań, jakich podjęcia
w konkretnym przypadku można w sposób uzasadniony oczekiwać od podatnika, który zamierza skorzystać z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, 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 ww. wyroku).
Podnieść należy również i to, że przywołane w Oświadczeniu wyroki w sprawach
o sygn. akt I FSK 1769/11 i I FSK 1570/11 zapadły w innym stanie faktycznym niż
wyrok w sprawie o sygn. akt I FSK 282/12. Z dwóch pierwszych wyroków wynika bowiem, że powodem uchylenia wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi było ustalenie, iż Sąd ten w ogóle nie rozważał obiektywnej przesłanki pozbawienia
podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur mających
potwierdzać nabycie paliwa, tj. tego czy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć,
że transakcje mające stanowić podstawę prawa do odliczenia podatku naliczonego
związane były z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktur. Z kolei w wyroku
wydanym w sprawie o sygn. akt I FSK 282/12, oddalającym skargę kasacyjną podatnika od niekorzystnego dla niego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w tej sprawie podatnik co najmniej powinien przewidywać, iż uczestniczy w transakcjach stanowiących nadużycie.
Na poparcie takiej właśnie oceny zachowania podatnika Naczelny Sąd Administracyjny przytoczył okoliczności towarzyszące transakcjom, wynikające z ustaleń organów
podatkowych, które jako prawidłowe zaaprobował w sprawie sąd pierwszej instancji.
Wskazał mianowicie na „fakt reprezentowania różnych firm przez tę samą osobę, to,
że ci sami kierowcy obsługiwali te firmy, brak sprawdzenia posiadania przez te firmy
koncesji mimo zakupów w tych firmach na bardzo wysokie kwoty (…)”. Wypowiedź
taka potwierdza, że okoliczność niedbałego zachowania podatnika wobec kontrahenta
w tej sprawie była również istotna dla wyrokowania. Motywy każdego wyroku należy
bowiem odczytywać w ich całokształcie, a zwłaszcza w ścisłym związku z ustalonym
w danej sprawie stanem faktycznym. W tym przypadku właśnie stan faktyczny sprawy zadecydował o innej ocenie niż w dwóch pozostałych sprawach.
Powyższe pozwala stwierdzić, że we wszystkich przywołanych w Oświadczeniu wyrokach uwzględniono kierunkowe wskazania interpretacyjne stanowiące treść wyroku TSUE w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11.
Ponadto, z przeprowadzonej analizy innych jeszcze wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu omawianej problematyki również nie wynika, aby w orzecznictwie występowały rozbieżności o takim charakterze, które mogłyby stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały abstrakcyjnej. Z tego zasadniczego powodu nie mogę przychylić się do zawartej w konkluzji Oświadczenia prośby
o takie wystąpienie w ramach art. 15 §1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r. poz. 270,
z późn. zm.).
Dodać jednocześnie można, że kwestia prawa do odliczenia podatku VAT, tym
razem na tle obrotu paliwem, będzie mogła być przedmiotem ponownej wypowiedzi
TSUE. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 12 grudnia
2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1140/12 skierował bowiem do niego pytania prejudycjalne
dotyczące wykładni przepisów prawa wspólnotowego:
„a) czy art. 4 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej:
ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.UE.L.1977.145.1) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uznaniu za dostawę towarów sprzedaży dokonanej przez podmiot, który za zgodą innej osoby, w celu zatajenia własnej działalności
gospodarczej, posłużył się firmą tej osoby?
b) czy art. 17 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych –
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wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on odliczeniu podatku z faktury wystawionej przez osobę, która jedynie firmowała sprzedaż towaru dokonaną przez
inny podmiot, bez wykazania, że nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych
okoliczności mógł przewidzieć, że transakcja, w której uczestniczy, wiąże się z przestępstwem lub innymi nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca faktury lub
podmiot z nim współdziałający?”.
Z wyrazami głębokiego szacunku
PREZES
Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. Roman Hauser

Odpowied
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 29.04.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. BPS/043-27-1087-RPO/13)
dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatorów Roberta Mamątowa, Grzegorza
Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka i Krzysztofa Słonia na 27. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 lutego 2013 r., przekazuję Panu Marszałkowi odpowiedź na przywołane
powyżej oświadczenie, w którym zawarto postulat podjęcia interwencji w sprawie odmowy firmom transportowym prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego, np. w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości na wcześniejszym
etapie obrotu.
Rzecznik Praw Obywatelskich zajmował się już poruszoną przez senatorów sprawą. W dniu 19 listopada 2009 r. skierował wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem m.in. o rozważenie wydania – w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa – interpretacji przepisów będących podstawą tego zagadnienia, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wystąpienie o sygn. RPO-602307/VI/08/AB). Ponadto,
Rzecznik przystąpił do postępowania prowadzonego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej tego zagadnienia wskazując na istotne znaczenie
utrwalenia w orzecznictwie sądów administracyjnych jednolitej linii orzeczniczej potwierdzającej, że interpretacja przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu
do stanów faktycznych zaistniałych po dniu 1 maja 2004 r. winna pozostawać w zgodzie z prawem Unii Europejskiej, tj. przepisami VI Dyrektywy oraz orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt IFSK 936/09).
Na marginesie Rzecznik chciałby wskazać, że w dniu 12 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zadał dwa pytania prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie o sygn. akt I SA/Łd 1140/12),
w tym m.in. pytanie dotyczące prawa do odliczenia podatku z faktury wystawionej
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przez osobę, która jedynie firmowała sprzedaż towaru dokonaną przez inny podmiot,
bez wykazania, że nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności
mógł przewidzieć, że transakcja, w której uczestniczy, wiąże się z przestępstwem lub
innymi nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca faktury lub podmiot z nim
współdziałający.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezwykle wdzięczny Panom Senatorom za informacje przekazane w niniejszej sprawie, jednakże obecnie Rzecznik nie ma podstaw
do podjęcia sprawy w aspekcie generalnym (z uwagi na powyżej przywołane dotychczasowe działania Rzecznika oraz skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE). Jeśli
Panom senatorom znane są sprawy indywidualne wymagające interwencji Rzecznika,
uprzejmie proszę o wskazanie szczegółów, które umożliwiłyby Rzecznikowi przeprowadzenie analizy prawnej i ewentualne podjęcie stosownych działań.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich

Odpowied
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 20 marca 2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 26 lutego 2013 roku, nr BPS/043-27-1087-PG/13, oświadczenie Panów Senatorów Roberta Mamątowa, Grzegorza
Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka i Krzysztofa Słonia złożone na 27. posiedzeniu
Senatu RP, dotyczące kwestionowania przez organy podatkowe odliczenia podatku
VAT przy zakupie paliwa, w sytuacji gdy transakcja stanowiąca podstawę prawa do
odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny
podmiot na wcześniejszym etapie obrotu – w zakresie rozważenia i podjęcia przez Prokuratora Generalnego interwencji w sprawie firm transportowych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Zarówno Prokurator Generalny, jak też podlegli mu prokuratorzy powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury nie są uprawnieni do dokonywania interwencji w sprawie określonej grupy podmiotów lub osób.
Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz w innych postępowaniach określają odrębne ustawy (art. 42 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.).
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Sprawy dotyczące ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów
i usług toczą się przed organami podatkowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze
zm.). Natomiast skargi na decyzje organów podatkowych rozpoznawane są, stosownie
do unormowań ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), przez właściwe
sądy administracyjne.
Obie wyżej wymienione ustawy przewidują możliwość zgłoszenia przez prokuratora udziału w postępowaniach toczących się na ich podstawie.
Podstawę prawną udziału prokuratora w postępowaniu podatkowym stanowią
przepisy działu IV Kodeksu postępowania administracyjnego, które mają zastosowanie
do tej kategorii spraw z mocy art. 3 §1 pkt 2 powołanego Kodeksu. Natomiast formy
i przesłanki udziału prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym unormowane są w art. 8 §1, art. 50 §1, art. 173 §1 w zw. z art. 177 §2, art. 285b oraz art. 264
§2 wskazanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Stosownie do treści art. 183 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego przesłanką udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym jest zapewnienie, aby
postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. Przesłanką udziału
prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest ochrona praworządności
(art. 8 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Podkreślenia jednak wymaga, że prokurator występuje w tych postępowaniach na
prawach strony. Jako uczestnik na prawach strony ma wyłącznie prawa o charakterze procesowym. W związku z powyższym w indywidualnej, konkretnej sprawie administracyjnej (w tym podatkowej) lub sądowoadministracyjnej, do której przystąpił
prokurator może on składać wnioski dowodowe, środki zaskarżenia – zażalenia i odwołania, może zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem, a także wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Może też skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu od ostatecznej
decyzji administracyjnej, jeżeli przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę.
Prokurator, jako uczestnik na prawach strony podatkowego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, może wpływać na treść decyzji organu
podatkowego oraz wyroku sądu administracyjnego, tylko przez wykorzystanie wymienionych wyżej środków o charakterze procesowym, w konkretnej indywidualnej sprawie toczącej się z jego udziałem.
Przedsiębiorcy, podobnie jak i inne strony mogą zatem zwracać się do właściwej
prokuratury z prośbą o wstąpienie prokuratora do postępowania sądowego, zawisłego
przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub też Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wniosek taki zostanie każdorazowo indywidualnie rozpatrzony, pod kątem
oceny, czy w konkretnej sprawie występują wyżej opisane przesłanki, w tym określone
w art. 8 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzedzonej uprzednią analizą akt postępowania administracyjnego oraz sądowego.
Zauważyć także należy, że prokurator nie zastępuje stron w realizacji ich procesowych uprawnień, w związku z czym może odmówić stronie postępowania administracyjnego podjęcia czynności, jeżeli przysługują jej środki odwoławcze lub skarga
do sądu administracyjnego albo wniosek o wznowienie postępowania lub wniosek
o stwierdzenie nieważności decyzji (§382 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury – Dz. U. Nr 49, poz. 296 ze zm.). Nadmieniam,
że kopię oświadczenia Panów Senatorów wraz z kopią odpowiedzi w niniejszej sprawie
przekazano do podległych jednostek.
Odnośnie do sygnalizowanych rozbieżności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, podkreślenia wymaga, że w świetle art. 264 §2 w zw. z art. 15 §1 pkt 2 powołanej
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prokurator Generalny jest jednym z podmiotów legitymowanych do skierowania wniosku o podjęcie
przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały abstrakcyjnej. Wobec faktu, że oświadczenie Panów Senatorów w zakresie rozbieżności w orzecznictwie sądowym, zostało
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skierowane bezpośrednio do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak jest
przesłanek do podejmowania czynności w tym samym przedmiocie przez Prokuratora
Generalnego. W przypadku jednak wystąpienia przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej, prokurator Prokuratury
Generalnej będzie uczestniczył w posiedzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego
(art. 265 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Reasumując, w świetle wskazanych uprawnień ustawowych, innego rodzaju interwencje, na rzecz grupy podmiotów czy osób, nie znajdują umocowania prawnego.
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego,
Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia,
Roberta Mamątowa oraz Macieja Klimy
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z ponowną prośbą o rozważenie udzielenia pomocy korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnikowi, któremu w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu
inwestycyjnego na zakup ziemi powstaje niemożliwe do spłaty zadłużenie
(nr sprawy: DW-4530-182/i/07/RS/0). W sprawie tej zwracaliśmy się już
i do Pana Ministra, i do prezesa ARiMR zarówno indywidualnymi pismami,
jak w drodze oświadczenia.
Panie Ministrze, prosimy Pana o realną pomoc w postaci wniosku do
prezesa ARiMR o umorzenie wierzytelności oraz o wystąpienie do ministra
finansów o zgodę w tej sprawie.
Panie Ministrze, pan Jan S. już wielokrotnie spłacił swój dług, prosimy zatem o rozważenie udzielenia mu pomocy i zrozumienie jego trudnej sytuacji.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Andrzej Pająk
Krzysztof Słoń
Robert Mamątow
Maciej Klima


Odpowied
Warszawa, 2013.03.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem senatora Marka Martynowskiego złożonym podczas
27. posiedzenia Senatu RP wspólnie z innymi senatorami (pismo z dnia 26 lutego
2013 r. znak BPS/043-27-1088/13) w sprawie udzielenia pomocy rolnikowi, któremu
bank wypowiedział umowę o kredyt preferencyjny – w nawiązaniu do pisma z dnia
10 sierpnia 2012 r. znak F.we-070-83a/2012 ponownie uprzejmie informuję Pana
Marszałka, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.), Prezes ARiMR
może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat
wierzytelności ARiMR przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań
finansowanych wyłącznie z krajowych środków publicznych, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:
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1) nie odzyskano wierzytelności w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego;
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności
Agencji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą
fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiwszy żadnego majątku lub pozostawił
ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo
pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych;
4) egzekucja wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika, w przypadku gdy dłużnik:
a) poniósł szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne
skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem szkód powstałych
w budynkach,
b) stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.
Wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiera w szczególności:
a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
b) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek;
c) podanie przyczyn ubiegania się o umorzenie zadłużenia w całości lub w części;
d) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;
e) informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji.
Do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w ww. pkt 1), 2)
i 4). W przypadku, o którym mowa w ww. pkt 4) lit. a), dłużnik składa wniosek o umorzenie wierzytelności Agencji za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na
miejsce powstania szkody, który potwierdza wysokość i zakres szkód poniesionych
przez dłużnika, oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia szkód. Wojewoda przesyła Prezesowi Agencji wniosek
dłużnika wraz z protokołem określającym wysokość i zakres oszacowanych szkód,
sporządzonym przez ww. komisję. Natomiast w przypadku, o którym mowa w ww.
pkt 4) lit. b), dłużnik do wniosku o umorzenie wierzytelności Agencji dołącza, potwierdzające niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym:
1) prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego lub orzeczenie komisji lekarskiej tej Kasy o trwałej lub okresowej
całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), albo
2) orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do
którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej
o całkowitej niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).
Do umorzenia wierzytelności Agencji, której kwota przekracza 15.000 zł, jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o uzyskanie ww.
zgody do Ministra Finansów występuje organ rozpatrujący wniosek tj. Prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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W świetle przepisów tej ustawy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada podstawy prawnej do wnioskowania o umorzenie wierzytelności Agencji z tytułu zaciągniętych przez producentów rolnych kredytów preferencyjnych, a także wnioskowania
o zgodę na umorzenie wierzytelności powyżej 15 tys. zł do Ministra Finansów.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego,
Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia oraz Macieja Klimy
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby,
do ministra spraw wewnętrznych oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze!
Od 1 stycznia 2013 r. ubój rytualny zwierząt rzeźnych stał się całkowicie
nielegalny w świetle zarówno krajowego, jak i unijnego ustawodawstwa.
Stało się tak między innymi dzięki staraniom Pana Prokuratora Generalnego,
który skutecznie zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie
ministra rolnictwa dopuszczające taki ubój.
Z korespondencji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiadomo nam,
że dotychczas ubojem rytualnym trudniło się w Polsce kilkanaście zakładów.
Pragniemy w związku z tym zapytać, czy zakaz uboju rytualnego w Polsce jest skutecznie egzekwowany i czy ubój taki został skutecznie powstrzymany? Czy służby weterynaryjne podjęły odpowiednie działania (pytamy
o to Ministra Rolnictwa), czy zajmuje się tym Policja (pytamy o to Ministra
Spraw Wewnętrznych), a także czy sprawa ta pozostaje w obszarze zainteresowania prokuratury (to oczywiście pytanie do Prokuratora Generalnego)?
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Andrzej Pająk
Krzysztof Słoń
Maciej Klima

Odpowied
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2013.03.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Marka Martynowskiego Senatora RP wspólnie z innymi senatorami podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu
21 lutego 2013 r. w sprawie egzekwowania zakazu stosowania uboju zwierząt bez
ogłuszania, które zostało przekazane przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu RP przy piśmie znak BPS/043-27-1089-MRRW/13 z dnia 26 lutego
2013 r., uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 127, z późn. zm.) powiatowy lekarz weterynarii na
wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego zatwierdza i wpisuje te podmioty do rejestru zakładów.
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Zgodnie z przepisami tej ustawy, powiatowy lekarz weterynarii posiada również uprawnienia do przeprowadzania kontroli urzędowej zakładów, w rozumieniu przepisów:
– rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 165 z 30.04.2004,
str. 1; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.);
– rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139
z 30.04.2004 r., str. 1; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 34,
poz. 319);
– rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004 r.,
str. 1; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 45, str. 14);
– rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji
urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L 139, z 30.04.2004, str. 206;
Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 45, str. 75, z późn. zm.).
Zatwierdzenie zakładu, wpis do rejestru oraz wykreślenie z rejestru, zawieszenie
lub cofnięcie zatwierdzenia odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej
przez powiatowego lekarza weterynarii.
Pozyskiwanie produktów pochodzących z uboju bez ogłuszenia odbywało się do
dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych
do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U.
Nr 205, poz. 2102, ze zm.), który został uchylony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2012 r. W związku z tym od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zm.), zgodnie z którym zwierzę kręgowe w rzeźni
może zostać uśmiercone tylko po uprzednim ogłuszeniu.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii na spotkaniu zorganizowanym przez Główny Inspektorat Weterynarii w dniu 13 grudnia 2012 r. zostali poinformowani o obowiązującym od dnia
1 stycznia 2013 r. zakazie stosowania uboju bez ogłuszania zgodnie z metodami wymaganymi przez obrzędy religijne. Jednocześnie wojewódzcy lekarze weterynarii zostali zobowiązani do przekazania tej informacji podległym sobie powiatowym lekarzom
weterynarii i poinformowani o konieczności powiadomienia organów ścigania w przypadku dokonywania takich ubojów na ich terenie. Na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Główny Inspektorat Weterynarii w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2013 r.
z wojewódzkimi inspektorami ds. higieny środków spożywczych został poruszony temat nadzoru nad dobrostanem zwierząt w rzeźniach. Przedstawiciele wojewódzkich
inspektoratów weterynarii potwierdzili, że na terenie wszystkich województw nie prowadzi się uboju zwierząt bez ogłuszenia.
Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że po wykryciu przypadku dokonania uboju zwierząt bez ogłuszenia w jednej rzeźni z województwa podlaskiego,
Inspekcja Weterynaryjna powiadomiła właściwą prokuraturę rejonową o popełnieniu
przestępstwa. Obecnie trwają czynności prokuratury i policji, a Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z tymi organami przy wyjaśnianiu tej sprawy.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Odpowied
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 13 marca 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2013 roku (sygn. BPS/043-27-1089-MSW/13), dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Marka Martynowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu
21 lutego 2013 roku w sprawie zakazu uboju rytualnego zwierząt rzeźnych, uprzejmie
informuję, że zgodnie z danymi, którymi dysponuje Komenda Główna Policji w Polsce
nie było i nie jest prowadzone postępowanie dotyczące nielegalnego rytualnego uboju
zwierząt rzeźnych.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu

Odpowied
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 28.03.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2013 r., przy którym zostało przekazane
oświadczenie Pan Marka Martynowskiego Senatora RP i innych Senatorów złożone
podczas 27. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 lutego 2013 r.
w przedmiocie przestrzegania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.), w zakresie uboju zwierząt, uprzejmie
informuję, że w dniu 21 lutego 2013 r. do Prokuratury Generalnej wpłynęło zawiadomienie Głównego Lekarza Weterynarii o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 35 ust. 1 cyt. ustawy – uboju zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania przed dokonaniem uboju, co jest niezgodne z art. 34 ust. 1 ustawy. Asumptem do
jego złożenia, był program telewizyjny dotyczący dokonywania uboju zwierząt przez
niektóre podmioty gospodarcze bez uprzedniego ogłuszania wyemitowany przez Telewizję Polską SA w dniu 19 lutego 2013 r.
Zawiadomienie to zostało przekazane Prokuratorowi Apelacyjnemu w Warszawie,
celem dalszego procesowego rozpoznania. Prokurator Apelacyjny w Warszawie przekazał ww. zawiadomienie Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie, które zostało do-
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łączone do skierowanego wcześniej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA, z uwagi na łączność przedmiotową tj. dokonywania w okresie od
1 lutego do 18 lutego 2013 r. w niektórych zakładach na terenie kraju uboju zwierząt
bez uprzedniego pozbawienia ich świadomości w ramach tzw. uboju rytualnego (sygn.
VI Ko 67/13).
Ze względu na brak informacji, jakie zakłady produkcyjne objęte są zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie
zwierząt, podjęto czynności zmierzające do ustalenia, które z nich przedstawione były
w materiale filmowym wyemitowanym w TVP 1 w dniu 19 lutego 2013 r., bowiem
m.in. Główny Lekarz Weterynarii wskazuje w swym zawiadomieniu, że dane te mogą
być w posiadaniu autora reportażu telewizyjnego. Ustalenia w tym zakresie implikują
również rozstrzygnięcie odnośnie do wskazania jednostki prokuratury właściwej miejscowo do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w jednostkach organizacyjnych prokuratury
w okresie od 1 stycznia 2013 r. zarejestrowano jedno postępowanie przygotowawcze
w sprawie naruszenia dyspozycji art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, w przedmiocie uboju 1 sztuki zwierzęcia kręgowego (byka) bez uprzedniego pozbawienia go
świadomości, które prowadzone jest w obszarze właściwości apelacji białostockiej –
w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku za numerem Ds. 603/13.
Ponadto uprzejmie informuję, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie za numerem VI Ds. 237/12 prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie przekroczenia
uprawnień przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 9 września 2004 r. do
maja 2012 r. poprzez wydanie i stosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 9 września 2004 r. ze zm. – dotyczącego sposobu uboju zwierząt niezgodnego z przepisami
ustawy o ochronie zwierząt tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. Przedmiotem czynności procesowych w sprawie jest przebieg procesu legislacyjnego związanego z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r., w sprawie kwalifikacji
osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. Nr 205, poz. 2102 ze zm.) i jego zmian, którego zapis w §8 ust. 2
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. akt U 4/12)
został uznany za niezgodny z art. 34 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) i tym samym niezgodny
z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
W ramach postępowania VI Ds. 237/12 Prokuratury Okręgowej w Warszawie
procesowej ocenie zostanie poddane także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa z art. 231 §1 k.k. z dnia 5 marca 2013 r. prof. Andrzeja Elżanowskiego
działającego w imieniu Polskiego Towarzystwa Etycznego, złożone w Prokuraturze Generalnej, a przekazane Prokuratorowi Apelacyjnemu w Warszawie przy piśmie z dnia
11 marca 2013 r. z uwagi na to, iż jego treść w znacznej części pozostaje w związku
z przedmiotem ww. postępowania.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego,
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa,
Macieja Klimy oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowna Pani Rzecznik!
W ramach działalności senatorskiej zapoznaliśmy się z dokumentacją
dotyczącą przypadków znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę jednej
ze szkół z województwa mazowieckiego. Nie przesądzamy kwestii ustaleń
merytorycznych dotyczących tej sprawy, ale naszą uwagę zwróciła treść wypowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich udzielona matce jednego z dzieci,
pani Edycie J. (pismo z dnia 27 maja 2011 r., znak: RPO-663357-I/11/NC).
Chodzi w szczególności o następujący fragment pisma: „Z wyjaśnień wynikało także, że pozostający w konflikcie z dyrektorem rodzice przenieśli swoje
dzieci do innej szkoły. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich uznał sprawę za pomyślnie zakończoną”.
Nasz zasadniczy sprzeciw budzi takie podejście Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym za „załatwioną sprawę” uznaje się taką sytuację,
w której ofiara znęcania – w tym wypadku dziecko – zostaje przeniesiona
do innej szkoły, a sprawca nie ponosi żadnych konsekwencji. Nie uważamy,
aby sytuacja, w której ofiara ustępuje przed sprawcą, a prawo przed bezprawiem, świadczyła o postępowaniu zgodnym z prawami człowieka i prawami
obywatelskimi.
W naszej ocenie działanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich
w przedstawionej sprawie było zbyt mało wnikliwe. Jeśli Rzecznik Praw
Obywatelskich nie widziała potrzeby zajmowania się tą sprawą, to mogła
chociażby przekazać ją Rzecznikowi Praw Dziecka, co nie nastąpiło.
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia powyższej
kwestii.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Krzysztof Słoń
Robert Mamątow
Maciej Klima
Grzegorz Wojciechowski


Odpowied
Warszawa, 22.03.2013 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2013 r. znak BPS/043-27-1090/13, na
podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.
z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy Pani Edyty J. (znak sprawy
RPO-663357).
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W ocenie grupy senatorów, działania Rzecznika w opisywanym przypadku nie były
wystarczająco wnikliwe. W efekcie doszło do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności Pani Edyty J. oraz jej syna.
W związku z powyższym, proszę Panią Marszałek o przyjęcie oraz przekazanie senatorom następujących wyjaśnień.
1. Stan faktyczny
Dnia 15 grudnia 2010 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga
Pani Edyty J., matki ucznia szkoły podstawowej. Jak wynikało z informacji udzielonych przez Skarżącą, pomiędzy częścią rodziców uczniów w szkole, do której uczęszczał jej syn a dyrektorem placówki doszło do konfliktu. Jego przyczyną miały być
przede wszystkim zdarzające się na terenie szkoły przypadki stosowania wobec dzieci
przemocy fizycznej oraz psychicznej. Sprawcami bezprawnych zachowań miała być
dyrektor szkoły oraz jedna z nauczycielek. W swoim piśmie Pani Edyta J. zaznaczyła,
że o sprawie zostali wcześniej powiadomieni: Rzecznik Praw Dziecka, właściwa miejscowo prokuratura oraz Mazowiecki Kurator Oświaty (organ nadzoru pedagogicznego
nad szkołą, w której miało dochodzić do nieprawidłowości).
Mając na względzie powagę przytoczonych zarzutów, dnia 20 stycznia 2011 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty (znak
pisma RPO-663357-I/11/AB) z prośbą o udzielenie informacji na temat działań podejmowanych w tej sprawie. Pani Edyta J. otrzymała kopię pisma skierowanego do
Kuratora.
Dnia 1 lutego 2011 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo
Pani Edyty J. Wynikało z niego, że w ocenie Skarżącej, w szkole miało dochodzić
do przypadków niesprawiedliwego traktowania uczniów w tym w szczególności do
niewłaściwego oceniania sprawdzianów i ustalania niejasnych zasad przyznawania
nagród za wyniki w nauce. Pani Edyta J. wskazała, że relacje pomiędzy nią a kadrą
pedagogiczną w tym czasie znacząco się pogorszyły. Skarżąca zarzuciła dyrektorowi
oraz nauczycielom nieuprzejme zachowanie, brak zainteresowania sygnalizowanymi
problemami oraz groźby. Pani Edyta J. wskazała także na fakt, że konflikt pomiędzy
nią a dyrektor placówki nie ograniczał się wyłącznie do spraw szkoły, Skarżąca miała
czuć się odrzucona przez środowisko lokalne i wielokrotnie odczuwać wrogie nastawienie osób niezwiązanych bezpośrednio z konfliktem w szkole. Z pisma wynikało, że
Skarżąca oraz jej siostra przeniosły swoje dzieci do innej placówki.
Z informacji udzielonych przez Skarżącą wynikało także, że prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie znęcania się nad dziećmi ze względu na brak danych
dostatecznie uprawdopodobniających popełnienie czynu. W toku śledztwa nie udało
się potwierdzić zarzutów Skarżącej. Jak wynikało z pisma, w ocenie Pani Edyty J.
przyczyną umorzenia były nieprawdziwe zeznania świadków wydarzeń. Świadkowie
mieli zaprzeczyć istnieniu przypadków przemocy wobec uczniów, chociaż, jak wynika
z dostępnych jej informacji, mieli o nich wiedzieć.
Dnia 14 lutego 2011 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo
Pani Edyty J. Wynikało z niego, że w szkole, do której został przeniesiony jej syn,
doszło do konfliktu pomiędzy nią a matką innego ucznia. Przyczyną sporu miała być
przepychanka pomiędzy chłopcami. Skarga nie zawierała informacji o możliwych nieprawidłowościach w działaniu szkoły, z tego względu Rzecznik nie podjął oddzielnej
interwencji w tej sprawie.
Dnia 17 lutego 2011 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty (pismo z dnia 14 lutego 2011 r. znak:
KOG.552.13.2011). Z udzielonych informacji wynikało, że Kurator był wcześniej informowany o możliwych nieprawidłowościach w placówce. Na podstawie wcześniejszych
doniesień, dnia 15 czerwca 2010 r. w szkole została przeprowadzona kontrola. Kuratorium zaangażowało się także w zapewnienie dialogu pomiędzy Skarżącą a kadrą
pedagogiczną, przygotowanie dalszych form współpracy i procedur zapobiegających
powstawaniu kolejnych trudnych sytuacji. Podczas rozmowy, Pani Edyta J. zapowiedziała, że planuje przepisać swoje dzieci do innej placówki (na terenie innej gminy).
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Skarżąca uzyskała informacje o konsekwencjach zmiany środowiska rówieśniczego
i uczących nauczycieli, uzyskała także możliwość przeniesienia dzieci do innej placówki na terenie gminy ich miejsca zamieszkania (organ prowadzący zaproponował
zorganizowanie dowozu dzieci do szkoły). Pani Edyta J. miała jednak kategorycznie
odmówić skorzystania z tej propozycji. Obecnie dzieci uczęszczają do placówki wybranej przez rodziców.
Podczas przeprowadzania czynności nadzorczych pracownicy Kuratorium zostali
poinformowani o zarzutach dotyczących znęcania się nad dziećmi. Kurator Oświaty
skierował w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Należy podkreślić, że ze względu na powagę zarzutów i konieczność przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie, takie zachowanie przedstawicieli Kuratorium należy uznać za prawidłowe. Kurator Oświaty nie dysponuje bowiem środkami
prawnymi, których wykorzystanie mogłoby doprowadzić do skutecznego wyjaśnienia
wątpliwości co do stanu faktycznego (w tym w szczególności nie ma on uprawnień do
przesłuchiwania świadków). Nie może on także, w przypadku potwierdzenia się zarzutów, doprowadzić do ukarania sprawców przestępstwa.
W piśmie z dnia 17 lutego 2011 r. Kurator Oświaty potwierdził jednak przedstawioną przez Skarżącą informację o umorzeniu śledztwa (pismo Prokuratury Rejonowej w Wołominie z dnia 2 listopada 2010 r. sygn. akt 5 Ds. 884/10/D). Pragnę
podkreślić, że postępowanie zakończyło się przed datą wpływu pierwszego pisma
Skarżącej do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik nie uczestniczył zatem w postępowaniu i nie wnosił o udostępnienie akt sprawy w trakcie trwania śledztwa. Zapoznał się jednak z postanowieniem o umorzeniu postępowania oraz uzasadnieniem
tego rozstrzygnięcia.
W swoim piśmie, Kurator wskazał również, że po przeprowadzeniu kontroli dyrektorowi szkoły wydane zostały zalecenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Podjęto
także skuteczną interwencję w sprawie przyjęcia dzieci Skarżącej do wybranej przez
nią szkoły.
Dnia 4 kwietnia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Pani Edyty J.
pismo (znak RPO-663357-I/10/AB) wraz z kopią wyjaśnień Wicekurator Oświaty.
W piśmie poinformowano Skarżącą, że ze względu na podjęcie przez organy właściwe
do wyjaśnienia sprawy (a więc prokuratora oraz kuratora oświaty) odpowiednich kroków, Rzecznik Praw Obywatelskich nie podejmie dalszych działań w sprawie.
Dnia 4 maja 2011 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Pani
Edyty J. Skarżąca zwróciła się z prośbą o ponowne zbadanie sprawy wskazując na doniesienia innych rodziców o możliwych przypadkach stosowania przemocy fizycznej oraz
psychicznej wobec uczniów. Pismo nie zawierało jednak nowych informacji w sprawie,
wskazywało jedynie, że kilkoro rodziców słyszało o możliwych przypadkach niewłaściwych zachowań nauczycieli wobec dzieci (z wypowiedzi wynikało jednak, że osoby te
nie są w stanie wskazać ofiar). Poruszona została także kwestia jednego, wyjaśnionego
wcześniej, incydentu (nauczycielka miała dać klapsa uczniowi, po wyjaśnieniu sytuacji,
rodzice dziecka nie zgłaszali jednak uwag co do zachowania nauczycielki).
Dnia 27 maja 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (znak RPO-663357-I/11/NC)
poinformował Skarżącą, że podtrzymuje swoją decyzję o odstąpieniu od dalszych
czynności w sprawie.
Dnia 14 czerwca 2011 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo,
w którym Pani Edyta J. skarżyła się na niewłaściwe zachowanie dyrektor szkoły. Miała ona, przy przypadkowym spotkaniu na ulicy, wulgarnie zwrócić się do Skarżącej.
Dnia 20 czerwca 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Skarżącej
pismo (znak RPO-663357-I/11/NC), w którym wskazano, że Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ kontrolny organów władzy publicznej, nie jest organem powołanym
do rozstrzygania sporów pomiędzy obywatelami. Skarżącej wskazano jednak możliwości dochodzenia praw osoby pokrzywdzonej przez pomówienia i obraźliwe zachowania
innych osób. Rzecznik zwrócił uwagę zarówno na wynikającą z kodeksu cywilnego
ochronę dóbr osobistych (w tym czci) jak i na możliwość zgłoszenia podobnych przypadków jako przestępstwa znieważenia lub wykroczenia złośliwego niepokojenia.
Od tego czasu, Skarżąca nie zwracała się do Rzecznika Praw Obywatelskich.
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2. Uzasadnienie
Pragnę podkreślić, że decyzja o odstąpieniu od podjęcia interwencji została poprzedzona dokładną analizą sprawy.
Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z Konstytucją i ustawą, podejmuje interwencję w sytuacjach, w których w wyniku bezprawnego zachowania organów władzy
publicznej dochodzi do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela. Jego zadaniem nie jest jednak zastępowanie organów kontroli i nadzoru czy organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości w sytuacji, w której reagują one prawidłowo na doniesienia
o możliwym naruszeniu prawa.
Należy podkreślić, że w opisywanej sprawie zarówno Mazowiecki Kurator Oświaty
jak i prokurator podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy. Zarzuty o znęcaniu się kadry pedagogicznej nad dziećmi nie zostały jednak potwierdzone. W ocenie
Pani Edyty J. przyczyną takiego rozstrzygnięcia prokuratury były niezgodne z prawdą
zeznania świadków. Należy jednak podkreślić, że nawet w sytuacji, w której te zarzuty
miałyby się okazać słuszne, Rzecznik Praw Obywatelskich nie dysponowałby żadnymi
środkami wpływu na osoby zeznające w tej sprawie. Rzecznik nie ma kompetencji do
przeprowadzania przesłuchań osób prywatnych. Obywatel może dobrowolnie udzielić
Rzecznikowi wyjaśnień, sam jednak decyduje o tym czy i jakie informacje przekaże.
Za udzielenie lub odmowę udzielenia wyjaśnień obywatel nie może być pociągnięty
do odpowiedzialności karnej. Działania Rzecznika w podobnych sprawach są zatem
mniej skuteczne niż działania organów ścigania.
Przede wszystkim należy jednak podkreślić, że w opisanej sprawie Rzecznik Praw
Obywatelskich nie znalazł podstaw do kwestionowania ustaleń prokuratury.
Należy zatem podkreślić, że w opisywanym stanie faktycznym nie stwierdzono naruszenia prawa przez dyrektora i nauczycielkę w szkole, do której uczęszczał syn Skarżącej. Osoby te, zgodnie z prawem, nie zostały zatem uznane za podejrzane o popełnienie zarzucanego im przestępstwa, tym bardziej zatem nie mogą być uznane za winne.
Oznacza to, że żaden organ publiczny, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich, nie powinien odnosić się do nich jak do osób podejrzanych lub, tym bardziej, jak do osób skazanych prawomocnym wyrokiem. W oświadczeniu senatorów z dnia 21 lutego 2013 r.
wskazano, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której „ofiara znęcania się – w tym
przypadku dziecko – zostaje przeniesiona do innej szkoły, a sprawca nie ponosi żadnych konsekwencji. Nie uważam, aby sytuacja, w której ofiara ustępuje przed sprawcą,
a prawo przed bezprawiem, świadczyła o postępowaniu zgodnym z prawami człowieka
i prawami obywatelskimi”. Nie ulega wątpliwości, że taka sytuacja byłaby niedopuszczalna. W opisywanym przypadku nie doszło jednak do podobnej niesprawiedliwości.
Jak już wskazano, Pani Edyta J. samodzielnie podjęła decyzję o przeniesieniu dziecka
do innej szkoły pomimo oferowanych jej innych form rozwiązania konfliktu. Z ustaleń
prokuratury wynika zaś, że do opisywanych przez nią zdarzeń nie doszło, dyrektor oraz
nauczycielka nie mogą być zatem traktowani jak sprawcy znęcania się nad dziećmi.
Pragnę podkreślić, że opisywana sprawa należała do szczególnie trudnych. Jak
bowiem wynika z pism Skarżącej, przyczyną konfliktu pomiędzy jej rodziną a rodziną
dyrektora szkoły były prawdopodobnie kwestie niezwiązane bezpośrednio z sytuacją
w placówce. Skutkiem nieporozumień były zaś głębokie podziały w społeczności lokalnej, które Pani Edyta J. podbierała jako formę agresji skierowaną przeciwko niej i jej
rodzinie. Należy podkreślić, że druga strona konfliktu także oceniała działanie Skarżącej jako niewłaściwe i agresywne. Rozwiązywanie sporu z pewnością wymaga czasu
i dobrej woli stron, wskazanie winnych tej sytuacji nie należy jednak do Rzecznika
Praw Obywatelskich, nie jest on bowiem uprawniony do formułowania etycznych ocen
zachowania obywateli.
W oświadczeniu senatorów z dnia 21 lutego 2013 r. zwrócono uwagę, że w przypadku odmowy dalszego zajmowania się sprawą Rzecznik mógł przekazać sprawę do
rozpoznania Rzecznikowi Praw Dziecka. W związku z powyższym pragnę wyjaśnić,
że, jak wynikało z wniosku Skarżącej, Rzecznik Praw Dziecka został poinformowany
o sprawie zanim skarga trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tego względu podobne rozwiązanie nie było w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich rozważane.
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Jednocześnie pragnę podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na każde doniesienie o naruszeniu praw i wolności człowieka i obywatela, ze szczególną
uwagą odnosi się do przypadków, w których ofiarami są osoby, które ze względu na
wiek, stan zdrowia czy inne okoliczności nie są w stanie samodzielnie podejmować
czynności w obronie swoich praw. Odstąpienie od interwencji w opisywanym przypadku nie wynikało zaś z niedoceniania wagi problemu, ale z analizy wszystkich dostępnych w sprawie informacji.
Pragnę wyrazić nadzieję, że udzielone informacje okażą się wystarczające. Jeżeli
jednak ich treść nie rozwiązuje wszystkich wątpliwości, proszę przyjąć zapewnienie
o mojej gotowości do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze!
Zarówno Panu Prokuratorowi Generalnemu, jak i Pani Rzecznik znana
jest sprawa pana Grzegorza C., zam. w Wodzisławiu Śląskim, który odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim i od którego uczelnia ta
zażądała opłaty w kwocie 8.400 zł, to jest zwrot kosztów przewodu doktorskiego. W tej sprawie zwracałem się do obu wysokich urzędów. Z uzyskanych odpowiedzi wynika jednak, że ani Prokurator Generalny, ani Rzecznik
Praw Obywatelskich nie podejmą w tej sprawie żadnych działań prawnych.
Tymczasem pan Grzegorz C. prawomocnie przegrał proces cywilny z uczelnią (sprawa IV Ca 188/12 Sądu Okręgowego w Katowicach) i nie otrzymał
w tym zakresie żadnej pomocy ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich ani
Prokuratury Generalnej.
Okoliczności sprawy wskazują, że zapłata kwoty 8.400 zł została na
panu Grzegorzu C. wymuszona przez uczelnię, która zażądała podpisania
umowy cywilnoprawnej pod rygorem niedopuszczenia pana Grzegorza C.
do obrony już przygotowanej pracy doktorskiej. Tymczasem, jak wynika
z jednoznacznej odpowiedzi minister nauki i szkolnictwa wyższego (pismo
z 14 marca 2012 r., znak: MNiSW-DNS-WRK-681-22218-1/ZM/12) państwowa uczelnia nie miała żadnych podstaw domagania się opłat za przewód
doktorski i nie mogła również zawierać umów cywilnoprawnych na takie
opłaty. Nie może być tak, że państwowa uczelnia finansowana z budżetu
państwa w sposób dowolny i bezprawny pobiera od obywateli opłaty i dzieje
się tak bez właściwej reakcji stosownych władz państwowych.
Nie jest naszym celem podpowiadanie, jakie działania prawne powinny
być w tej sprawie podjęte. Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw
Obywatelskich wiedzą lepiej, co można w tej sprawie zrobić. Zatem poprzestajemy na zadaniu pytania: czy Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw Obywatelskich zamierzają coś zrobić w tej znanej im sprawie, by
ukrócić bezprawne pobieranie opłat przez uczelnię państwową, a także by
naprawić krzywdę, jaką w wyniku tych bezprawnych działań poniósł pan
Grzegorz C.?
Prosimy również, by Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik nie poprzestali na poinformowaniu nas o zakończonych postępowaniach sądowych, gdyż są nam one znane. Nam chodzi raczej o taką reakcję, która ukróci
samowolne postępowanie instytucji państwowej w stosunku do obywateli.
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia powyższej
kwestii.
Z poważaniem
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Robert Mamątow
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Krzysztof Słoń
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Odpowiedź
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 26.03.2013 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2013 r. znak BPS/043-27-109I/13, na
podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.
z 2001, Nr 14, poz. 147 ze zm.), przedstawiam uprzejmie następujące wyjaśnienia
dotyczące rozpatrywanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy Pana Grzegorza C. (znak sprawy RPO-698152), prosząc o ich przekazanie senatorom.
Pragnę na wstępie podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do toczących się postępowań w dwóch sprawach prowadzonych z powództwa Pana Grzegorza C., jak i przeciwko niemu, co oznacza, że nie jest zgodne z faktami stwierdzenie
zawarte w oświadczeniu senatorów, jakoby Pan C. nie otrzymał w tym zakresie żadnej
pomocy ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich (...)”. Należy dodać, że po zakończeniu tych postępowań Rzecznik Praw Obywatelskich w powyższej sprawie nie dysponuje żadnymi środkami prawnymi, by wzruszyć prawomocne wyroki sądowe.
1. Stan faktyczny sprawy
Pan Grzegorz C. był stroną w dwóch postępowaniach: jako powód w sprawie o zapłatę przeciwko Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach oraz jako pozwany w sprawie o zapłatę z powództwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeciwko Grzegorzowi C. Uzasadnieniem dla żądania przez Pana C. zapłaty określonej kwoty był
argument braku podstawy prawnej do żądania przez uczelnie państwowe (Uniwersytet Śląski) pobierania opłat od kandydatów do stopnia doktora za przeprowadzone
czynności w przewodzie doktorskim. Uzasadnieniem żądania Uniwersytetu Śląskiego
zapłaty przez Pana C. żądanej kwoty była umowa z nim zawarta.
W obydwu postępowaniach zapadły wyroki sądów okręgowych na niekorzyść
Pana C.
2. Działania podjęte w sprawie przez RPO
W powyższych obydwu sprawach Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział
w postępowaniach sądowych:
1. w sprawie Grzegorz C. przeciwko Uniwersytetowi Śląskiemu (sygn. akt IV Ca
188/12) w piśmie procesowym z dnia 23.04.2012 r.
2. w sprawie Uniwersytet Śląski przeciwko Grzegorzowi C. (sygn. akt IV Ca 245/12)
w piśmie procesowym z dnia 4.06.2012 r.
W obydwu tych pismach Rzecznik przedstawił podobną argumentację, zgodnie
z którą uważa on za niezasadne pobieranie przez uczelnie państwowe, w poprzednim
i aktualnym stanie prawnym, opłat za czynności przewodu doktorskiego od kandydatów do stopnia naukowego doktora.
Rzecznik od kilku lat zajmuje się problematyką opłat za czynności przewodu doktorskiego, które pobierane są od kandydatów do stopnia naukowego doktora. Pomijając szereg wystąpień w indywidualnych sprawach, które wystosował Rzecznik, zwracał on uwagę na jedno z ostatnich stanowisk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
które Rzecznik podziela, a z którego wynika, że do czasu zmiany ustawy z 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w szczególności art. 30 tej ustawy, nie istniała podstawa prawna do
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pobierania przez uczelnie opłat za czynności przewodu doktorskiego od kandydatów
na stopień doktora. Zdaniem Rzecznika, zmiana art. 30 ustawy dokonana ustawą
z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.2011 Nr 84 poz. 455), także nie wprowadziła podstaw
do pobierania opłat za czynności w przewodzie doktorskim.
Mając na uwadze powyższe Rzecznik podkreślił, że postanowienie umowy nakładające na kandydata do stopnia doktora obowiązek zapłaty za czynności przewodu
doktorskiego jest nieważne. Powołał się na nieważność czynności jako sprzecznej
z prawem, a także w razie gdyby sądy uznały, że przesłanki z art. 58 §1 K.c. nie są
spełnione, wnosił by czynność powyższą uznać za nieważną z powodu sprzeczności
z zasadami współżycia społecznego.
Zgodnie z art. 58 §1 K.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na
celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Jak wskazuje się w doktrynie, sprzeczność
z „ustawą” w rozumieniu powołanego przepisu wykładać należy jako sprzeczność
z normą prawną, a więc wypowiedzią stanowiącą o tym, kto i jak ma się w określonych sytuacjach zachować (Z. Radwański, w: System Prawa Prywatnego, Tom 2.
Cześć ogólna, Warszawa 2008, s. 230). Taka interpretacja, jak słusznie zauważono,
pozwala na uniknięcie „formalistycznej skrajności, że tylko wtedy czynność prawna
jest sprzeczna z ustawą, gdy przepis prawny expressis verbis (wyraźnie) wyraża zakaz
jej dokonywania. Stanowisko takie jest bowiem nie do przyjęcia, grożąc w konsekwencji naruszeniem koherencji między systemem norm prawnych i leżącymi u jego
podstaw wartościami (zasadami) a stosunkami cywilnoprawnymi” (Z. Radwański,
op. cit., s. 230). Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszych sprawach. Zauważyć bowiem należy, że Uniwersytet Śląski zobowiązany jest do podejmowania działań
na podstawie i w granicach prawa. Zasadę tę wypowiada art. 7 Konstytucji, który
wyznacza granice legalnej działalności organów władzy publicznej, będącymi adresatami tego przepisu. Takim adresatem jest również Uniwersytet, skoro jest jednym
z organów państwowych, pozostających poza trójpodziałem władzy, ale realizujących
cele publiczne (W. Sokolewicz, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Warszawa 2007, Komentarz do art. 7, s. 7). Tym samym: „art. 7 stanowi ważną dyrektywę interpretacyjną, która nakazuje m.in. ścisłą wykładnię przepisów kompetencyjnych, a przede wszystkim niestosowanie wobec organów władzy publicznej zasady, że
co nie jest zakazane, jest im dozwolone, lecz stosowanie zasady odwrotnej – co nie jest
im dozwolone – jest zakazane (por. K 20.01 z 27 V 2002 , OTK ZU 2002, seria A, nr 3,
poz. 34)” (W. Sokolewicz, op. cit, s. 7).
Mając na uwadze powyższe, jeżeli Uniwersytet nie bacząc na to, że brak jest
w aktualnym stanie prawnym podstawy do zawarcia umowy mającej na celu ściągnięcie od kandydata do stopnia doktora opłaty za czynności przewodu doktorskiego, mimo to taką umowę zawiera, to tym samym jego działanie winno być uznane
za sprzeczne z powołaną wyżej zasadą legalizmu i praworządności wypowiedzianą
w art. 7 Konstytucji RP. Nie może być zatem w konsekwencji także uznane za ważne
w świetle prawa cywilnego, bowiem jak wynika z art. 58 §1 K.c. sprzeczność z prawem sankcjonowana bezwzględną nieważnością odnosi się nie tylko do czynności
sprzecznej z przepisami czy normami prawa cywilnego, ale także publicznego, w tym
Konstytucji jako ustawy zasadniczej. Tytułem przykładu wskazać można czynności
prawne uznawane w doktrynie za nieważne, np. w sytuacji braku kompetencji określonego podmiotu do dokonywania czynności prawnych (w niniejszej sytuacji uczelnia nie dysponuje żadną podstawą prawną legitymizującą postępowanie zmierzające
do przerzucenia kosztów realizacji obowiązków ustawowych), naruszenie art. 3531
K.c., głównie gdy chodzi o odniesienie do tzw. natury stosunku prawnego, które
to pojęcie proponuje się interpretować przez pryzmat przepisów prawnych i zasad
współżycia społecznego.
Zgodnie z art. 58 §2 K.c., nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego. Rzecznik wnosił także o uznanie przez sąd w razie gdyby
uznał, że zawarta między stronami umowa nie była sprzeczna z prawem w znaczeniu,
o którym mowa wyżej, by czynność tę ocenić również z uwagi na sprzeczność z za-
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sadami współżycia społecznego. Chodzi o zasadę lojalnego traktowania kontrahenta
i równości stron, które to zasady naruszone zostały w tym wypadku przez nałożenie
na kandydata do stopnia doktora zobowiązania do uiszczenia opłat w sytuacji, w której żaden przepis nie wprowadza takiego upoważnienia, a uczelnia jako kontrahent
mający silniejszą pozycję powyższy brak regulacyjny wykorzystuje wymuszając na
kandydacie zgodę na uiszczenie opłaty. Konieczne jest w tym miejscu powołanie stanowiska prezentowanego w literaturze, a uznającego tego typu czynności za sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego, tym samym nieważne. „Za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego musi być uznana umowa zawarta w sytuacji nacisku na
kontrahenta, nacisku spowodowanego wykorzystaniem swych wpływów albo pozycji
związanej z zajmowaniem stanowiska, z którym wiąże się decydowanie w takim czy
w innym sensie o sytuacji kontrahentów”. (K. Piasecki, Komentarz do art. 58 Kodeksu
cywilnego, wydanie elektroniczne, LEX 2003). W podobnym tonie, inny autor ocenia
naruszenie zasady równości faktycznej stron przez pryzmat nieważności dokonanej
czynności, odnosząc to zwłaszcza do podmiotów publicznych występujących w formalnie równorzędnej pozycji strony stosunku cywilnoprawnego. Wskazuje się tu na
trafność powyższej oceny przyjętej przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w orzeczeniu
z dnia 11 marca 1992 r., w którym stwierdzono, że zwłaszcza tam, gdzie dochodzi
do dokonania czynności dwustronnej, a po jednej ze stron jest Skarb Państwa działający przez swoje organy, którym przysługują uprawnienia władcze w stosunku do
drugiej strony w sferze prawa administracyjnego, szczególnie widoczne jest niebezpieczeństwo powstania nieprawidłowości i naruszenia prawnej równości stron (zob.
szczegółowo o tym orzeczeniu Z. Radwański, op. cit., s. 240). Warto też powołać jeden
z wyroków Sądu Najwyższego, w którym Sąd wskazał, że „obiektywnie niekorzystna dla jednej strony treść umowy zasługiwać będzie na negatywną ocenę moralną,
a w konsekwencji prowadzić do uznania umowy za sprzeczną z zasadami współżycia
społecznego w sytuacji, gdy do takiego ukształtowania stosunków umownych, który
jest dla niej w sposób widoczny krzywdzący, doszło przy świadomym lub tylko spowodowanym niedbalstwem, wykorzystaniu przez drugą stronę swojej silniejszej pozycji”.
(Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 18 marca 2008 r., IV CSK 478/2007,
LexPolonica nr 2038670).
Praktyka taka, jak podkreślał Rzecznik, nie może spotkać się z jego uznaniem.
Całkowite przerzucanie obowiązku ponoszenia kosztów związanych z realizacją czynności przewodu doktorskiego z uczelni, która jest zobowiązana do ich ponoszenia,
na kandydata do stopnia doktora, jest niedopuszczalne. Tym samym stanowi to nierzetelne zdobycie przez uczelnię źródła finansowania obowiązków nałożonych przez
ustawę, poprzez wykorzystanie położenia kandydata, chcącego uzyskać taki stopień,
który będąc w tym niedogodnym położeniu, zgodzi się na pokrycie kosztów obciążających uczelnię.
Należy jednocześnie zauważyć, że nadal, mimo dokonanej nowelizacji ustawy
o stopniach i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w dziedzinie sztuki, w aktualnym stanie prawnym brak jest przepisu, na podstawie którego kosztami czynności
w przewodzie doktorskim można obciążać kandydata do stopnia doktora.
Mimo tych oświadczeń, sądy w obydwu postępowaniach wydały wyroki na niekorzyść Pana G. C.
Jednakże fakt zaangażowania Rzecznika i jego pracowników (pracownicy Biura
uczestniczyli osobiście w rozprawach Sądu Okręgowego), dostrzegł sam zainteresowany, który w piśmie z dnia 30.04.2012 r. przekazał Rzecznikowi podziękowania (kopię
pisma* przesyłam w załączeniu).
Mając na uwadze powyższe i odpowiadając na drugie z postawionych pytań,
stwierdzić należy, co zresztą Rzecznik uczynił już w piśmie z dnia 15.10.2012 r. skierowanym do Pana G. C., że z uwagi na zbyt niską wartość przedmiotu zaskarżenia,
w obydwu przypadkach nie przysługiwała Rzecznikowi skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Jak stanowi bowiem art. 3982 §1 K.p.c., skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia
* Załącznik do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych.
W świetle powyższego Rzecznik nie dysponuje dalszymi środkami działania w sprawie G. C. Sprawa ta została rozstrzygnięta prawomocnie przez sądy, które nie podzieliły stanowiska Rzecznika.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich

Odpowied
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 26.03.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatorów: Pana Marka Martynowskiego, Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Bogdana Pęka, Pana Roberta Mamątowa, Pana Andrzeja Pająka, Pana Jana Marii Jackowskiego, Pana Henryka Górskiego, Pana Krzysztofa Słonia podczas 27. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 21 lutego 2013 roku, przekazane Prokuratorowi Generalnemu w dniu 27 lutego 2013 roku, w sprawie pobrania przez publiczną szkołę wyższą – Uniwersytet Śląski
w Katowicach – od Pana Grzegorza C. opłaty na pokrycie wynagrodzenia należnego
promotorowi za recenzje i opinie w związku z prowadzeniem przewodu doktorskiego,
uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.
Prokurator Generalny może podejmować działania na podstawie i w granicach wyznaczonych przez przepisy obowiązującego prawa. Ustawowym zadaniem Prokuratora
Generalnego oraz podległych mu prokuratorów jest czuwanie nad ściganiem przestępstw
oraz strzeżenie praworządności. Te ustawowe zadania mogą być wyłącznie realizowane
poprzez podejmowanie czynności przewidzianych w art. 3 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 roku o prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. Nr 270, poz. 1599 z 2011 r. ze zm.).
Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy, nie posiadają uprawnień
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, do dokonywania kontroli działalności autonomicznych podmiotów prawa jakimi są między innymi wyższe
uczelnie oraz zawieranych przez te podmioty z osobami fizycznymi umów obligacyjnych i oceny ich postanowień ukształtowanych przez strony, zgodnie z zasadą swobody umów określoną w art. 3531 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.).
Ocena oświadczeń woli i w konsekwencji ważności czynności prawnej, a taką
czynnością jest niewątpliwie umowa zawarta przez strony, należy do wyłącznej kognicji sądów powszechnych, ponieważ jest sprawą cywilną w ujęciu normatywnym
określonym w art. 1 k.p.c.
Z treści oświadczenia złożonego przez grupę Senatorów oraz ustaleń dokonanych
w Prokuraturze Generalnej wynika, że Pan Grzegorz C. wykorzystał drogę sądowego postępowania cywilnego w celu ochrony swoich praw i obowiązków określonych
w umowie.
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Z uwagi na rozstrzygnięcie sądów obu instancji, które jest w oświadczeniu kwestionowane, w Prokuraturze Generalnej dokonano analizy akt sprawy Sądu Okręgowego
w Katowicach o sygn. IV Ca 188/12 z powództwa Grzegorza C. przeciwko Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach o zapłatę, w aspekcie uprawnień procesowych Prokuratora Generalnego do wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji wydanego w tej sprawie.
Ocena wyroków sądów obu instancji oraz dowodów na jakich je oparto prowadzi
do wniosku, że żaden z tych nadzwyczajnych środków zaskarżenia nie może zostać
wniesiony z powodu jego niedopuszczalności lub braku ustawowych podstaw.
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że skarga kasacyjna nie może zostać
wniesiona z uwagi na procesową przeszkodę, jaką jest wartość przedmiotu zaskarżenia. Zgodnie z treścią art. 3982 §1 k.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna
w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Przepis ten ma charakter bezwzględny i nie jest dopuszczalne dowolne, zależne od
woli stron oznaczanie wartości przedmiotu zaskarżenia po to aby uzyskać uprawnienie
do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie, w której skarga taka jest niedopuszczalna.
Wartość przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu kasacyjnym ustala się w oparciu
o treść rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji. Wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego należy wiązać z tą częścią orzeczenia sądu drugiej instancji, którą kwestionuje w drodze skargi kasacyjnej konkretny skarżący. W przedmiotowej sprawie wartość
przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu kasacyjnym nie spełnia powyższego wymogu
i zgodnie z treścią art. 3986 §2 k.p.c. prowadziłaby do odrzucenia skargi kasacyjnej.
Brak jest również podstaw prawnych określonych w art. 4244 k.p.c. do wniesienia
przez Prokuratora Generalnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2012 roku
o sygn. akt IV Ca 188/12. Podkreślić należy, że skargę tę można oprzeć tylko na
zarzucie naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność orzeczenia z prawem, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące ustalenia
faktów lub oceny dowodów.
Prokurator Generalny wnosząc skargę musi ponadto wykazać, iż niezgodność
orzeczenia z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego.
Wymogi uwzględnienia przez Sąd Najwyższy skargi wniesionej przez Prokuratora Generalnego są zatem o wiele dalej idące, niż stawiane stronie postępowania.
W przedmiotowej sprawie nie zachodzą ustawowe podstawy do wniesienia przez
Prokuratora Generalnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach o sygn. akt IV Ca 188/12.
Dyskrecjonalne uprawnienie Prokuratora Generalnego do wniesienia skargi
o stwierdzenie niezgodności z prawem nie stanowi środka prawnego zastępującego
działania strony. Podkreślić należy, że prawo to w pierwszej kolejności przysługuje
stronie postępowania, która może wnieść przedmiotową skargę, przy spełnieniu jej
wymogów przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, w terminie 2 lat od
uprawomocnienia się orzeczenia.
Wskazać należy również, że z uwagi na wcześniejszą interwencję w przedmiotowej
sprawie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, Prokurator Okręgowy w Katowicach dokonał oceny przesłanek określonych w art. 7 k.p.c. w przedmiocie ewentualnego zgłoszenia udziału w sądowym postępowaniu odwoławczym. Ocena ta doprowadziła do uznania, że nie występują przesłanki uzasadniające udział prokuratora
w postępowaniu sądowym w sprawie, w której stroną był Pan Grzegorz C. O powyższym stanowisku Prokurator Okręgowy w Katowicach poinformował w dniu 23 kwietnia 2012 roku Pana Grzegorza C. oraz w dniu 27 kwietnia 2012 roku Pana Senatora
Grzegorza Wojciechowskiego.
W postępowaniu sądowym obie strony procesowe były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników.
Należy podkreślić, że prokurator zgłaszając udział w postępowaniu sądowym
wszczętym przez uprawniony podmiot, ma samodzielną, niezależną od innych stron
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pozycję procesową. Podejmowane przez niego czynności procesowe oraz składane wnioski
są niezależne od interesu stron, ich postawy, aktywności lub zaniechań i powinny być
zawsze realizowane w celu ochrony praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Prokurator zgłaszając udział w postępowaniu sądowym, nie może więc z założenia
wskazywać strony w interesie, której będzie podejmował określone działania procesowe.
Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu środka odwoławczego nie zakwestionował ważności, dopuszczalności i skuteczności umowy zawartej przez Pana Grzegorza C. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny i w związku z powyższym wiąże nie tylko
strony i sąd, który go wydał, lecz również inne organy państwowe i organy administracji publicznej.
Wskazać należy, że w związku z wcześniejszą interwencją Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego zawierającą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach przeprowadzono postępowanie
sprawdzające, w kierunku popełnienia przestępstwa określonego w art. 191 §1 k.k.
(sygn. 1 Ds 152/12). Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2012 roku odmówiono jego
wszczęcia, z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Powyższe rozstrzygnięcie
zostało utrzymane w mocy przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, który
w postępowaniu odwoławczym badał jego zasadność.
Należy również zauważyć, że mimo podnoszonego przez Panów Senatorów
w oświadczeniu zarzutu o dowolnym i bezprawnym pobieraniu od obywateli opłaty
za przewód doktorski, obowiązująca od dnia 1 października 2011 roku treść normatywna art. 30 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595
ze zm.) stwarza prawną możliwość przejęcia przez osobę ubiegającą się o nadanie tytułu lub stopnia naukowego, wypłaty wynagrodzenia należnego promotorowi oraz za
recenzje i opinie. Wskazana regulacja ustawowa nie wprowadza ograniczeń w zakresie
jego stosowania przez jednostki finansowane z budżetu państwa. W oparciu o delegację ustawową, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 września 2011 roku
wydał rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia
promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, poz. 1219).
W rozporządzeniu, które jest również źródłem prawa powszechnie obowiązującego
sprecyzowano, że obowiązek wypłaty wynagrodzenia może przejąć bezpośrednio osoba
ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego, na zasadach
określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód doktorski,
postępowanie habilitacyjne (§5 ust. 2 rozporządzenia).
Reasumując należy zauważyć, że Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy nie mogą być adresatem zarzutów zawartych w oświadczeniu grupy Senatorów,
dotyczących zasadności pobieranych opłat od osób ubiegających się o nadanie stopnia lub tytułu naukowego, na pokrycie wynagrodzenia należnego promotorowi oraz
za recenzje i opinie, ponieważ zachowanie to nie wyczerpywało znamion przestępstwa
ściganego z oskarżenia publicznego i nie zachodziły podstawy prawne do podejmowania przez prokuratora innych czynności przewidzianych w ustawach, w szczególności
określonych w art. 3 ustawy o prokuraturze.
Należy również podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) określają podmiot uprawniony do sprawowania nadzoru nad zgodnością działań uczelni publicznych i niepublicznych z przepisami prawa i statutem. Podmiotem tym jest Minister właściwy do
spraw szkolnictwa wyższego.
Brak jest zatem podstaw prawnych do podejmowania działań przez Prokuratora
Generalnego oraz podległych mu prokuratorów, w zakresie postulowanym przez Panów Senatorów, w oświadczeniu złożonym w dniu 21 lutego 2013 roku na 27. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Premierze!
W swoim oświadczeniu chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera, a zarazem Ministra Gospodarki na sytuację pracowników PGE GiEK SA zatrudnionych w Kopalni Turów i Elektrowni Turów. Planowane zwolnienia i redukcja
zatrudnienia w tych zakładach znacząco wpłyną na rynek pracy i poziom
bezrobocia w powiecie zgorzeleckim.
Utworzony ponad 65 lat temu zakład górniczy, a 15 lat później kompleks
energetyczny wprowadził specyficzną monokulturę przemysłową w liczącym około 100 tysięcy mieszkańców powiecie zgorzeleckim. Na początku
lat dziewięćdziesiątych w obu zakładach pracowało, odpowiednio, w kopalni ponad 6500 pracowników, w elektrowni – około 3300 pracowników.
Oba zakłady przez ponad 20 lat przeszły olbrzymią transformację organizacyjną od przedsiębiorstw państwowych poprzez samodzielne spółki prawa handlowego do funkcjonujących dzisiaj zakładów w formie oddziałów
skupionych w spółce pod nazwą PGD GiEK SA z siedzibą w Bełchatowie.
Zmiany te pociągnęły za sobą również olbrzymie spadki zatrudnienia. Na
koniec roku 2012 zatrudnienie wynosiło w kopalni około 3170 pracowników,
a w elektrowni – około 1600 pracowników. W przypadku Elektrowni Turów
część pracowników została przesunięta do spółek zależnych, a w przypadku
Kopalni Turów ograniczenie zatrudnienia wiązało się ze stałym odejściem
z koncernu energetycznego i poszukiwaniem pracy w innych regionach, często poza granicami kraju.
O ile naturalnym prawem pracodawcy wydaje się kształtowanie polityki zatrudnienia przez samodzielne podmioty gospodarcze, o tyle wydarzenia z początku lat dziewięćdziesiątych związane z zamykaniem zakładów
lub ograniczaniem działalności przez zakłady, które w zdecydowany sposób wpływały na funkcjonowanie wielu regionów – na przykład zamykanie
kopalń węgla kamiennego, brak alternatywy dla osób pracujących w PGR
– doprowadziły do powstania w Polsce obszarów biedy i strukturalnego bezrobocia, z którym nie potrafimy poradzić sobie do dzisiaj.
Informuję Pana Premiera o planach kolejnej fali redukcji zatrudnienia
w Kopalni Turów i Elektrowni Turów. Proszę, aby proces redukcji zatrudnienia odbył się pod ścisłym nadzorem zarówno ministra gospodarki, jak
i ministra pracy i polityki społecznej.
Planowane zwolnienia w Kopalni Turów i Elektrowni Turów mogą w najbliższym czasie objąć kolejne 1800 osób (1300 osób w kopalni i 500 osób
w elektrowni). Masowe zwolnienia z pracy oznaczają dla powiatu zgorzeleckiego oraz całego regionu zagrożenie olbrzymim strukturalnym bezrobociem.
Nie zmieni tego fakt, że redukcja zatrudnienia odbędzie się w ramach programu dobrowolnych odejść, który wiąże się z zachętami finansowymi dla
pracowników.
Lokalne samorządy nie dysponują odpowiednimi środkami, by we właściwy sposób zniwelować skutki tak drastycznego zmniejszenia zatrudnienia. Ponieważ sytuacja lokalnych samorządów w znacznej mierze zależy od
wpływów podatkowych z PIT dobrze wynagradzanych pracowników koncernu PGE, zmniejszenie zatrudnienia o ponad 50% oznacza już dzisiaj olbrzymi
problem zastępowalności tych wpływów w strukturze dochodów jednostek
samorządu terytorialnego, a dalsze zwolnienia spotęgują te problemy.
Szanowny Panie Premierze, bardzo proszę o udzielenie informacji,
czy uruchomiono programy wsparcia dla osób dobrowolnie odchodzących
z pracy w powiecie zgorzeleckim, dzięki którym byli pracownicy mogliby
znaleźć inne formy zatrudnienia. Czy minister gospodarki oraz minister
pracy są w stanie przeciwdziałać tak masowym redukcjom zatrudnienia
w regionie?
Zadaję te pytania w kontekście aktywności Pana Premiera w sytuacji
ogłoszenia planowanych zwolnień przez koncern Fiata na terenie dobrze
uprzemysłowionego regionu. Powiat zgorzelecki nie ma dzisiaj alternatywy
dla zwalnianych pracowników. Przez ostatnie lata zlikwidowano dwie jed-
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nostki wojskowe, praktycznie zlikwidowano straż graniczną, służby celne,
upadły zakłady bawełniane. Inicjatywy prywatne tylko w niewielkim stopniu mogą przeciwdziałać niekorzystnym zmianom na rynku pracy.
Z wyrazami szacunku
Jan Michalski

Stanowisko
Warszawa, 22 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z otrzymaną przy piśmie z dnia 26 lutego br. (sygn.: BPS/043-27-1092/13) prośbą o zajęcie stanowiska wobec oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Jana Michalskiego dotyczącego kwestii ewentualnego wsparcia dla pracowników PGE GiEK SA zatrudnionych w Kopalni Turów i Elektrowni Turów, którzy objęci
są planami redukcji zatrudnienia, zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą,
o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi do 25 kwietnia 2013 r.
Przedłużenie to wynika z potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Ministra
Pracy i Polityki Społecznej oraz od spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu


Odpowied
Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana senatora Jana Michalskiego na
27. posiedzeniu Senatu 21 lutego 2013 r. dotyczącym planów redukcji zatrudnienia
w Kopalni Turów i Elektrowni Turów (BPS/043-27-1092/13), korzystając z informacji nadesłanych przez kierownictwo PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
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SA (PGE GiEK SA) oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przekazuję następujące
wyjaśnienia.
Monitoring zwolnień grupowych prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że w całym 2012 r. oraz w okresie styczeń–luty br., z firmy PGE GiEK
SA o/Elektrownia Turów zgłoszono do zwolnienia 137 osób, zwolniono zaś 127 osób,
natomiast z firmy PGE GiEK SA o/Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zgłoszono do zwolnienia 232 pracowników, zwolniono zaś w ramach zwolnień grupowych 237 osób.
Pragnę też poinformować Pana Marszałka, że tylko w samym 2013 r. rozwiązało
umowę o pracę w sumie 44 pracowników Oddziałów PGE GiEK SA (23 pracowników
o/Elektrownia Turów i 21 o/Kopalnia Węgla Brunatnego Turów). Pracownicy ci skorzystali z Programu Dobrowolnych odejść, który zakończył się 16 grudnia 2012 r. Po
tym terminie nie podjęto żadnych decyzji dotyczących redukcji zatrudnienia.
Chciałbym też podkreślić, że PGE GiEK SA kontynuuje działania, których celem
jest obniżanie udziału kosztów stałych w całkowitym koszcie wytwarzania energii
elektrycznej, zwłaszcza w kompleksach kopalnia – elektrownia wytwarzających energię wykorzystując własne zasoby węgla brunatnego. W styczniu br. rozpoczęto projekt
optymalizacji w Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Elektrowni Turów. Celem tego
projektu jest zdefiniowanie działań, których wdrożenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności Kompleksu Turów, zapewni jego rentowność oraz stworzy warunki do jego
dalszego rozwoju i realizacji nowych inwestycji.
Co do kwestii bezrobocia w powiecie zgorzeleckim, to uprzejmie informuję, że
w końcu lutego 2013 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim wyniosła 5 242 osoby i w skali roku odnotowano wzrost o 14%, przy wzroście
w województwie o 9,0% i w kraju o 7,8%. Bezrobotni w powiecie stanowili 3,0% bezrobotnych w województwie dolnośląskim. Wzrosła liczba bezrobotnych poprzednio pracujących o 15,4%, natomiast o 6,4% wzrosła liczba dotychczas niepracujących.
Według stanu na koniec lutego 2013 r. w powiecie zarejestrowanych było 260 osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (rok wcześniej było to 110 osób).
Wskaźnik bezrobocia w powiecie zgorzeleckim na koniec lutego br., przedstawiał się
mniej korzystnie niż w województwie dolnośląskim (14,6%), czy w kraju (14,4%). Stopa bezrobocia w powiecie zgorzeleckim wyniosła 15,6% i była o 1,7 p. p. wyższa niż
w lutym 2012 r.
Istotny wpływ na sytuację na rynku pracy ma liczba ofert pracy. W okresie styczeń – luty br. do urzędów pracy w powiecie zgorzeleckim pracodawcy zgłosili 123
oferty pracy, w tym 13 ofert pracy subsydiowanej. Zgłoszone oferty pracy w powiecie
stanowiły 1,1% wszystkich ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w województwie
dolnośląskim. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowujemy
spadek liczby zgłoszonych ofert pracy o 50%.
W okresie 2 miesięcy br. w powiecie zgorzeleckim z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 13 bezrobotnych i stanowili oni 0,4% osób, które rozpoczęły
udział w aktywnych programach w województwie dolnośląskim (3 319 osób). W analogicznym okresie ub.r. z aktywnych programów rynku pracy skorzystało 15 osób.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
z późn. zm.), inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie
lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy do zadań samorządu województwa
oraz samorządu powiatu.
W celu wsparcia zwalnianych pracowników powiatowe urzędy pracy dysponują
środkami Funduszu Pracy wykorzystywanymi zgodnie z formami określonymi w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) i kwotami zapisanymi w ustawie budżetowej na działania aktywizacyjne ułatwiające powrót do zatrudnienia. W bieżącym roku
środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla powiatowych urzędów pracy
wynikające z ustawy budżetowej są wyższe od ustalonych na rok 2012 o 1.170 mln zł.
Pragnę również poinformować, że zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.), pra-
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codawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy,
jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego
pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy, zakres i formy pomocy dla
zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Ponadto w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania
polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym
w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub
stosunku służbowego, usług rynku pracy realizowanych w formie programu.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej z rezerwy Funduszu Pracy (wynoszącej w bieżącym roku 308,3 mln zł) przeznaczył kwotę
40 mln zł na finansowanie programów dotyczących zwolnień z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Do dnia 4 kwietnia br. z powiatu zgorzeleckiego nie wpłynął żaden wniosek o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów
obejmujących osoby, które objęły zwolnienia grupowe.
Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia zostaną przyjęte jako wyczerpująca odpowiedź na zagadnienia poruszone w oświadczeniu Pana senatora Jana Michalskiego.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Jerzy Pietrewicz
Pełnomocnik Rządu do spraw
Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań związanych
z sytuacją pracowników PGE GiEK SA zatrudnionych w Kopalni Turów i Elektrowni Turów. W najbliższym czasie w kompleksie energetycznym w Bogatyni planowane są zwolnienia i redukcja zatrudnienia, które znacząco wpłyną
na rynek pracy i poziom bezrobocia w powiecie zgorzeleckim.
W związku z trwającym od blisko dwudziestu lat procesem transformacji
rynku energetycznego (między innymi zmiana technologii, przekształcenie
przedsiębiorstw państwowych w spółki) nastąpił drastyczny spadek zatrudnienia w kopalni i elektrowni. Kopalnia i elektrownia są największymi zakładami, które znacząco oddziaływają na gospodarkę całego regionu. Warto zaznaczyć, iż w ciągu kilku ostatnich lat zatrudnienie w kopalni z blisko 6500
pracowników spadło do 3500 pracowników, a w sąsiadującej elektrowni
z 3200 do 1600 pracowników. W przypadku Elektrowni Turów część pracowników została przesunięta do spółek zależnych, a w przypadku Kopalni
Turów ograniczenie zatrudnienia wiązało się ze stałym odejściem z koncernu energetycznego i poszukiwaniem pracy w innych regionach, często poza
granicami kraju. Planowane w najbliższym czasie zwolnienia w Kopalni Turów i Elektrowni Turów mogą objąć kolejne 1800 osób (1300 osób w kopalni
i 500 osób w elektrowni).
Drastyczna redukcja zatrudnienia w oddziałach spółki PGE GiEK SA
wraz ze wzrastającym poziomem bezrobocia może okazać się decyzją katastrofalną dla powiatu zgorzeleckiego. Mając na uwadze zagrożenia będące
następstwem wcześniej zmniejszanego zatrudnienia, a następnie likwidacji
kopalni w byłym województwie wałbrzyskim oraz analogicznej sytuacji podczas likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, chciałbym przestrzec
przed społecznymi i ekonomicznymi skutkami decyzji, które wydają się nieodwracalne. Pomimo programu dobrowolnych odejść, który wiąże się z zachętami finansowymi dla pracowników, problemem w dalszym ciągu pozostaje znalezienie pracy w innych formach zatrudnienia i uchronienie regionu
przed wzrostem bezrobocia strukturalnego.
Dodatkowo spadek zatrudnienia wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie
wpływów lokalnych przedsiębiorców, między innymi poprzez spadek popytu
i podaży na towary i usługi. Jednocześnie lokalne samorządy nie dysponują
odpowiednimi środkami, aby we właściwy sposób zniwelować następstwa
zmniejszenia zatrudnienia. Sytuacja lokalnych samorządów w znacznej mierze zależy od wpływów podatkowych z PIT dobrze wynagradzanych pracowników koncernu PGE, zmniejszenie zatrudnienia o ponad 50% oznacza
już dzisiaj olbrzymi problem zastępowalności tych wpływów w strukturze
dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a dalsze zwolnienia spotęgują te problemy.
Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o udzielenie informacji, czy
uruchomiono programy wsparcia dla osób dobrowolnie odchodzących z pracy w powiecie zgorzeleckim, dzięki którym byli pracownicy mogliby znaleźć
inne formy zatrudnienia. Czy minister pracy jest w stanie przeciwdziałać tak
masowym redukcjom zatrudnienia w regionie?
Informuję także, że powiat zgorzelecki nie dysponuje dzisiaj alternatywą
dla zwalnianych pracowników. W ostatnich latach zlikwidowano dwie jednostki wojskowe, znacznie zredukowano zatrudnienie w służbach mundurowych (straży granicznej, służbie celnej), upadły także zakłady bawełniane.
Inicjatywy prywatne tylko w niewielkim stopniu mogą przeciwdziałać niekorzystnym zmianom na rynku pracy.
Z wyrazami szacunku
Jan Michalski
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Odpowied
Warszawa, 15 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z przekazanym przy piśmie BPS-043-27-1093/13 z dnia 26.02 br.
oświadczeniem jakie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej złożył na 27. posiedzeniu
Senatu w dniu 21 lutego br. senator Jan Michalski w sprawie planowanych zwolnień
i redukcji zatrudnienia pracowników PGE GiEK SA zatrudnionych w Kopalni Turów
i Elektrowni Turów oraz czy uruchomiono programy wsparcia dla zwalnianych pracowników, uprzejmie informuję.
Kwestie wspierania osób tracących pracę w ramach zwolnień grupowych określone zostały w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U.
Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z art. 8 ustawy pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa
pieniężna w wysokości:
– jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego
pracodawcy krócej niż 2 lata;
– dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony od 2 do 8 lat;
– trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat.
Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Pragnę jednakże zauważyć, że ustawa gwarantuje minimalną wysokość odprawy,
natomiast w przepisach wewnątrzzakładowych (np. regulamin wynagradzania, układ
zbiorowy pracy, porozumienie zbiorowe) może być przewidziana wyższa wysokość odprawy, jak również zakres dodatkowego wsparcia dla osób odchodzących z pracy.
W ubiegłym roku Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Elektrownia Turów
w Bogatyni zgłosiły łącznie planowane zwolnienia ok. 350 pracowników, a następnie
poinformowały o zwolnieniu zbliżonej liczebnie grupy osób.
Statystyka publiczna, prowadzona w zakresie kompetencji Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, uwzględnia informacje o planowanych zwolnieniach monitorowanych, które co miesiąc przekazują wojewódzkie urzędy pracy, posiłkując się z kolei
informacjami przekazywanymi zgodnie z właściwością terytorialną przez powiatowe
urzędy pracy. Tak więc MPiPS monitoruje jedynie skalę zjawiska zwolnień grupowych
w ujęciu globalnym a zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z późn. zm.), pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie
3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy – zakres i formy
pomocy dla zwalnianych pracowników.
Przepisy wyżej wymienionej ustawy nie przewidują udzielania pomocy przedsiębiorcom dokonującym zwolnień. Taka pomoc przewidywana jest dla osób, które utraciły pracę i zarejestrowały się w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne; wówczas mogą skorzystać ze wsparcia, m.in. w zakresie:
1) pomocy w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy, także przez poradnictwo
zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
2) pomocy w szeroko rozumianym rozwoju zawodowym przez oferowane szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, sfinansowanie studiów podyplomowych, stypendia na kontynuowanie nauki,
3) pomocy w podjęciu zatrudnienia subsydiowanego u pracodawcy przez skierowanie do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na
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zasadach dotyczących robót publicznych, niezwiązanych z wyuczonym zawodem, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących
się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub
pomocy społecznej,
4) pomocy w podjęciu samozatrudnienia przez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.
W bieżącym roku środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla powiatowych urzędów pracy wynikające z ustawy budżetowej są wyższe od ustalonych na
rok 2012 o 1.170 mln zł. W dniu 15 listopada 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zawiadomił Marszałków Województw o wysokości ustalonej według algorytmu
kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy jaka może być wydatkowana w 2013 r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Przypadająca w 2013 r. dla województwa dolnośląskiego
kwota limitu wynosi 217,2 mln zł i jest wyższa o 57,2% od ustalonej według algorytmu
na rok 2012 (138,2 mln zł).
Zwalniani pracownicy mogą skorzystać z pomocy urzędów pracy, które dysponują
środkami Funduszu Pracy na działania aktywizacyjne ułatwiające powrót do zatrudnienia. Środki Funduszu Pracy powinny być priorytetowo angażowane w działania
wspierające pracowników, których dotkną skutki zwolnień z przyczyn leżących po
stronie zakładu pracy. Powiatowy urząd pracy przy dużej skali zwolnień w danym
roku może wystąpić o wsparcie ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w gestii Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nadmieniam, że całoroczna rezerwa ministra
w roku 2013 na wsparcie wszystkich działań urzędów pracy wynosi 308,3 mln zł
a zasady ubiegania się o środki z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
w roku 2013, ogłoszone zostały na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl w dniu
17 grudnia 2012 r. Środki z rezerwy Ministra na realizację tych programów, podobnie
jak i programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których wystąpią klęski żywiołowe – są uruchamiane na bieżąco.
Dla uzyskania wsparcia ze środków rezerwy konieczne jest przygotowanie szczegółowego programu dedykowanego dla zwalnianych pracowników. W przypadku dużej
skali zwolnień taki program może być opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy we
współpracy z powiatowymi urzędami pracy – który będzie mógł uzyskać finansowanie
ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji).
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z pytaniem odnośnie do dalszego funkcjonowania dworca
kolejowego w Węglińcu. Stacja Węgliniec jest jednym z największych węzłów
kolejowych na Dolnym Śląsku. Oprócz obsługi ruchu towarowego pomiędzy
Polską a Niemcami odgrywa także znaczącą rolę w ruchu pasażerskim. To
właśnie w Węglińcu krzyżuje się pięć linii kolejowych: zmodernizowany korytarz europejski E30/CE30 (trasa Wrocław – Węgliniec – granica państwa, bez
ukończonej elektryfikacji pomiędzy Węglińcem a Zgorzelcem) łączący wschód
Polski z Niemcami, linia 279 z Węglińca do Jeleniej Góry (remontowana na
odcinku Węgliniec – Lubań), linia 255 z Węglińca do Żar (Zielonej Góry). Na
stacji znajduje się także zabytkowy dworzec z przełomu XIX i XX wieków.
Są to dwa budynki. Pierwszy, biurowy z częścią kasową, po zamknięciu
kas w związku ze stanem technicznym eksploatowany jest w bardzo małym
stopniu. Drugi budynek mieści dużą poczekalnię, toalety oraz pomieszczenia
drużyn konduktorskich. Do budynku bezpośrednio przylegają zadaszane
perony (na stacji znajduje się osiem peronów dla podróżnych).
Z racji możliwości przesiadek i rozpoczynania podróży zarówno w głąb
Polski, jak i do Niemiec, stacja kolejowa w Węglińcu ma ogromne znaczenie dla mieszkańców zachodniej części Dolnego Śląska (korzystają z niej
mieszkańcy powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego) oraz
południowej części województwa lubuskiego. Z Węglińca, oprócz dojazdu do
Wrocławia, Legnicy, Zgorzelca, Jeleniej Góry czy Zielonej Góry, można także
dojechać bezpośrednio do Hamburga (przez Berlin) czy Drezna. Otrzymałem
zapowiedź, że w perspektywie najbliższych miesięcy istnieje możliwość wydłużenia w weekendy trasy pociągu TLK jadącego z Legnicy do Warszawy,
tak aby rozpoczynał i kończył bieg w Węglińcu.
Szanowny Panie Ministrze, w świetle przedstawionego opisu, zwracam
się z pytaniem o ograniczoną w ostatnich miesiącach dostępność i funkcjonalność dworca kolejowego w Węglińcu. Blisko cztery miesiące temu zarządca
dworca w Węglińcu ogrodził taśmą perony przylegające bezpośrednio do budynku dworcowego i znajdujące się pod wiatami peronowymi. Zarządca poinformował, że stan wiat peronowych zagraża bezpieczeństwu podróżnych.
Fakt ograniczenia dostępu do zadaszonych peronów oraz, tym samym, do
jedynego dojścia do poczekalni dworcowej, a docelowo do całego budynku,
sprawił, że podróżni oczekujący na pociąg w Węglińcu nie mogą się schronić
przed zimnem, śniegiem czy deszczem.
Do końca roku 2012 bezpośrednio przy zejściu z kładki prowadzącej
z miasta do dworca działały kasy, które dawały możliwość schronienia się
oczekującym na dalszą podróż. Jednak wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów kasy biletowe w Węglińcu zostały zamknięte, a biało-czerwona taśma została oznaczona napisami informującymi o braku przejścia.
Dodatkowo informuję, że perony znajdujące się poza wiatami są w znacznym stopniu zniszczone oraz wybrakowane, co również jest dużym utrudnieniem dla podróżnych, w tym zwłaszcza dla niepełnosprawnych.
Szanowny Panie Ministrze, w związku z wyłączeniem z użytku znacznej
części dworca i z wiążącymi się z tym utrudnieniami dla podróżnych proszę
o udzielenie informacji o planowanych działaniach zmierzających do przywrócenia podstawowej funkcji dworca w Węglińcu, o jego dalszej eksploatacji oraz o zamierzeniach zarządcy względem peronów i wiat peronowych.
Bardzo proszę także o informację w sprawie planów remontowych budynków dworcowych. Przypominam, że stacja w Węglińcu jest ostatnim
obiektem niewyremontowanym (oprócz wymiany dwóch torów) przy okazji
prowadzonej modernizacji korytarza europejskiego E30 między Wrocławiem
a granicą państwa.
Z wyrazami szacunku
Jan Michalski
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Stanowisko
Warszawa, 28 marca 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, iż w związku ze skierowanym do Pana Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oświadczeniem Pana
Senatora Jana Michalskiego (z dnia 26 lutego 2013 roku nr BPS/043-27-1094/13)
w sprawie dalszego funkcjonowania dworca kolejowego w Węglińcu zaistniała
potrzeba głębszej analizy tematu oraz wypracowania stanowiska wspólnie z PKP SA
i PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu
udzielenia odpowiedzi do dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu


Odpowied
Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku ze skierowanym do Pana Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oświadczeniem Pana Senatora Jana Michalskiego
(z dnia 26 lutego 2013 roku nr BPS/043-27-1094/13) w sprawie dalszego funkcjonowania dworca kolejowego w Węglińcu, przedkładam poniższą informację.
Zły stan techniczny dworca kolejowego w Węglińcu, jak również wielu innych dworców w naszym kraju, spowodowany jest kilkudziesięcioma latami zaniedbań i niedofinansowania kolei. Wieloletnie zaległości w remontach, a także ograniczony do minimum zakres prac utrzymaniowych powodowały, że infrastruktura dworcowa ulegała
powolnej, lecz systematycznej degradacji technicznej, funkcjonalnej i estetycznej.
Współfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dworców kolejowych ze środków budżetu państwa stało się możliwe dopiero po
zmianach jakie wprowadziło ówczesne Ministerstwo Infrastruktury do ustawy z dnia
28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 roku, Nr 16, poz. 94 z późn.
zm.), a które weszły życie z dniem 6 grudnia 2008 roku.
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Z informacji otrzymanych od Polskich Kolei Państwowych SA dotyczących dworca kolejowego w Węglińcu wynika, iż mimo kłopotów finansowych w ostatnim czasie przeprowadzono tam prace remontowe polegające między innymi na wyremontowaniu części dachu nad jedną z trzech naw budynku (około 360 m2 powierzchni)
oraz naprawieniu i dostosowaniu do użytkowania grzewczej instalacji elektrycznej.
Ponadto, w planie „Pilnych Zakupów i Remontów” na 2013 rok została ujęta pozycja
obejmująca zakresem naprawę dachu budynku dworca. Jednakże, zaplanowana na
ten cel kwota – 90,0 tys. zł, pozwala wyłącznie na zabezpieczenie dachu przed dalszą
degradacją. Przygotowany przez PKP SA kosztorys inwestorski na remont pozostałej
niewyremontowanej części dachu opiewa na kwotę 221,79 tys. zł. Dodatkowo w Planie Remontów została ujęta pozycja „Czyszczenie/piaskowanie elewacji zewnętrznej,
remont toalet – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, malowanie elewacji wewnętrznej”. Realizacja jej została zaplanowana na dwa lata, a szacunkowa kwota wydatków wynosi 500,0 tys. zł.
Należy podkreślić, iż PKP SA obecnie realizuje program inwestycyjny dofinansowany ze środków budżetowych, polegający na przebudowie kilkudziesięciu dworców
kolejowych. Jednakże w ramach tego programu, na obecną chwilę, nie przewiduje się
przebudowy dworca kolejowego w Węglińcu.
Natomiast odnosząc się do peronów i wiat peronowych, PKP Polskie Linie Kolejowe
SA poinformowała, iż mając na względzie znaczne utrudnienia dla pasażerów spowodowane niezadowalającym ich stanem technicznym, deklaruje nadzór nad sprawnym dokonaniem czynności remontowych. Czynności te będą skupiały się na szybkim
przywróceniu podstawowych funkcji dworca w Węglińcu. W dbałości o bezpieczeństwo
bezpośrednich użytkowników eksploatowanych obiektów na wniosek Dolnośląskiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego wiaty peronowe zostały wyłączone z eksploatacji.
Obecnie rozpoczęto procedurę pozyskiwania dokumentacji technicznej. Przygotowany
harmonogram prac uwzględniający warunki atmosferyczne przewiduje zakończenie
remontu do końca 2013 roku. Prowadzone prace zostaną sfinansowane ze środków
własnych PKP PLK SA zabezpieczonych w Planie działalności PKP Polskie Linie Kolejowe SA na rok 2013.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o przyjęcie niniejszej informacji.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw
pacjenta (dalej zwanej „ustawą”) w celu realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną
w sposób określony w niniejszym przepisie oraz zapewnić ochronę danych
zawartych w tej dokumentacji. Kolejne przepisy ustawy stanowią również,
że pacjent lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do wglądu do
akt oraz do uzyskiwania odpisów z tych akt. Przepisy ustawy wskazują ponadto, że to na podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek przechowywania, ochrony i udostępniania dokumentacji medycznej
(art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 1 i 3, art. 27 i art. 29).
Niemniej jednak analiza przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta może budzić
wątpliwości, czy podmiot leczniczy nie może jednak zlecić przechowywania
wewnętrznej dokumentacji medycznej archiwom zewnętrznym. Wątpliwość
powstaje, gdy dokona się porównania przepisów rozporządzenia obowiązującego poprzednio z rozporządzeniem aktualnym.
Zgodnie z §44 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia
2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach
opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU nr 247, poz. 1819
z późn. zm.) dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w zakładzie,
w którym została sporządzona. Z kolei §47 wspomnianego rozporządzenia
stanowi, że zakończoną dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz zakończoną dokumentację zbiorczą wewnętrzną przechowuje archiwum zakładu.
Przepisy te nie pozostawiają złudzeń, że dokumentacja medyczna pacjenta pozostawała na terenie podmiotu udzielającego świadczeń. Zgodnie
jednak z obecnie obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia
21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (DzU nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) co prawda dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana przez podmiot, który ją
sporządził (§72 ust. 1), jednakże zgodnie z §74 miejsce przechowywania
bieżącej dokumentacji wewnętrznej określa podmiot, a w zakładzie opieki
zdrowotnej – kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tego zakładu w porozumieniu z kierownikiem zakładu.
Z analizy porównawczej treści rozporządzeń wynika więc, że w chwili obecnej dopuszczalne wydaje się zlecenie przechowywania dokumentacji medycznej archiwum zewnętrznemu, jednakże osobiście uważam, że
na taką interpretację nie pozwalają przepisy ustawy o prawach pacjenta
i rzeczniku praw pacjenta, które stanowią, że pacjentowi należy zapewnić
możliwość wglądu do dokumentacji „na bieżąco” i niezwłocznie, również po
zakończeniu leczenia, co nie będzie w praktyce możliwe, jeżeli dokumentacja
będzie przechowywana w archiwum zewnętrznym.
Proszę więc o udzielenie informacji, jak na kwestię zlecania archiwom
zewnętrznym przechowywania dokumentacji medycznej wewnętrznej indywidualnej pacjenta zapatruje się Ministerstwo Zdrowia.
Łączę wyrazy szacunku
Rafał Muchacki
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Odpowiedź
Warszawa, 2013.03.25
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Rafała Muchackiego podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r., przekazanego przy
piśmie znak BPS/043-27-1095/13, dotyczącego przechowywania dokumentacji medycznej, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) dokumentacja medyczna
przechowywana jest, co do zasady, przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Przez cały ten okres dokumentacja medyczna powinna być w sposób szczególny chroniona przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych oraz dostępna
dla pacjenta (lub innych uprawnionych) bez zbędnej zwłoki. Zapewnienie tych warunków jest obowiązkiem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
W opinii Ministra Zdrowia dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej powinna być przechowywana i udostępniana przez podmiot, który ją sporządził.
Dopiero po zakończeniu przez ten podmiot działalności leczniczej dokumentacja, której okres przechowywania nie minął jest przekazywana podmiotowi zewnętrznemu,
a informacja o tym zamieszczana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, co umożliwia pacjentowi dostęp do jego dokumentacji medycznej, w razie
potrzeby (np. kontynuacji leczenia). Do podmiotów, które przechowują i udostępniają
dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez
podmiot wykonujący działalność leczniczą zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W związku z postępującym procesem informatyzacji podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, coraz większego znaczenia nabiera kwestia przechowywania
dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. Administratorem
danych zawartych w dokumentacji medycznej jest podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych, który mógłby jednak skorzystać z wiedzy, infrastruktury i technologii,
jakimi dysponują specjalistyczne podmioty zewnętrzne (np. informatyczne). W opinii
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przyjęcie takiego rozwiązania
wymagałoby wprowadzenia do porządku prawnego odpowiednich regulacji prawnych
sankcjonujących tego rodzaju działania i gwarantujących należytą ochronę danych
i informacji o pacjentach, jakie zawiera dokumentacja medyczna.
Minister Zdrowia uwzględnił powyższą opinię, w związku z czym podjęte zostały
wstępne prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Proponowane zmiany dotyczą nie tylko kwestii powierzenia podmiotom zewnętrznym
przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, ale
także kompleksowego uregulowania sposobu postępowania z dokumentacją medyczną (papierową i elektroniczną) po zakończeniu działalności leczniczej przez różnego
rodzaju podmioty (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe). Planowane rozwiązania
mają na celu wypełnienie istotnej luki prawnej, jaka powstała w tej dziedzinie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnie doniesienia medialne na temat nieprawidłowości i wyłudzeń
przy naliczaniu i odprowadzaniu podatku VAT oraz licznych strat, jakie
z tego tytułu ponosi budżet państwa, skłaniają do refleksji nad tym, czy
w sensie technicznym podatek ten pobierany jest zgodnie z możliwościami
XXI wieku.
Większość przedsiębiorców będących płatnikami VAT wystawia faktury, korzystając z odpowiednich aplikacji komputerowych. Czy nie byłoby
właściwe, by organy podatkowe dysponowały systemem, w ramach którego
wystawione faktury byłyby zgłaszane online. W ten sposób znacznie łatwiej,
wręcz automatycznie, ujawniałyby się nieprawidłowości związane z księgowaniem faktury przez sprzedawcę i nabywcę produktów. System taki mógłby z ogromną skutecznością zastąpić tak zwane „kontrole krzyżowe”, czyli
ręczne sprawdzanie, czy obie strony transakcji mają takie same faktury.
Oprócz wzmożenia skuteczności przyniosłoby to też oszczędności dotyczące zasobów ludzkich, kosztów dojazdu, przeglądania archiwów itd. Można
by rozważyć również przygotowanie wersji systemu z bezpłatną aplikacją
służącą do wystawiania faktur przez małych i średnich przedsiębiorców, co
ułatwiłoby im księgowość.
W związku z opisaną sprawą kieruję do Pana Ministra następujące
pytania.
1. Jakie są straty dla budżetu państwa wywołane nieprawidłowościami
w zakresie odprowadzania VAT?
2. Jak sobie radzą z podobnym problemem inne państwa, w szczególności Republika Federalna Niemiec?
3. Czy Pan Minister rozważał wprowadzenie automatyzacji w zakresie
naliczania VAT?
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 29 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 26 lutego 2013 r. Nr BPS/043-27-1096/13, przy którym zostało przesłane oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego w sprawie nieprawidłowości i wyłudzeń przy rozliczaniu podatku VAT oraz
możliwości wprowadzenia systemu faktur online uprzejmie informuję.
Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, który przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej oraz wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych
w obrocie wyrobami stalowymi, paliwami oraz złotem nieobrobionym.
Projektowane rozwiązania mają przeciwdziałać wyłudzeniom w VAT przez podatników dokonujących obrotu ww. towarami wrażliwymi. Należy podkreślić, że proponowane rozwiązania legislacyjne są następstwem intensywnych działań kontrolnych (w tym
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koordynowanych) realizowanych przez organy kontroli skarbowej we współpracy z Prokuraturą, ABW, CBŚ i Policją oraz z administracjami podatkowymi innych państw
członkowskich Unii Europejskiej, które potwierdziły występowanie nadużyć w tych obszarach (w nadużyciach tych wykorzystuje się mechanizm oszustw karuzelowych).
Dodatkowo resort finansów przygotował wniosek derogacyjny do Komisji Europejskiej o upoważnienie do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo
od przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006,
str. 1, z późn. zm.), polegającego na przeniesieniu obowiązku zapłaty podatku VAT na
podatnika będącego odbiorcą dostaw niektórych wyrobów stalowych (tzw. mechanizm
odwrotnego opodatkowania, ang. reverse charge). Wdrożenie ww. rozwiązania powinno wyeliminować nadużycia z wykorzystaniem mechanizmu oszustw karuzelowych
w ww. obszarze.
Należy również pamiętać o obowiązujących obecnie w ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, regulacjach mających na celu przeciwdziałanie
nadużyciom w rozliczaniu tego podatku, polegających na stosowaniu mechanizmu reverse charge w obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy o VAT
(tj. złomem, zużytymi akumulatorami elektrycznymi, odpadami szklanymi, gumowymi i z tworzyw sztucznych, itp.) oraz w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych.
Należy również wskazać na przepisy ustawy o VAT (vide art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a,
pkt 4 lit. a i c), które pozwalają zakwestionować jako stanowiące podstawę do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego
faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:
– sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
– stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych
czynności,
– wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego
(m.in. gdy potwierdzają czynności pozorne lub mające na celu obejście prawa).
Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że poza wymienionymi regulacjami
przewiduje się dalsze prowadzenie przez służby skarbowe wzmożonych działań kontrolnych w celu wykrywania obszarów, w których mogą występować nieprawidłowości.
Jeżeli zostaną wyodrębnione takie obszary, będą podejmowane bezzwłoczne działania
polegające na zminimalizowaniu ww. nieprawidłowości.
Odnosząc się natomiast do poruszonych przez Pana Senatora kwestii dotyczących
wprowadzenia automatyzacji w zakresie naliczania VAT, w tym systemu dla organów
podatkowych, w ramach którego wystawiane faktury byłyby zgłaszane online, można
przyjąć założenie, że takie rozwiązanie wpłynie na podniesienie rzetelności rozliczeń
i zmniejszenie skali nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT, choć rozwiązanie
to nie wyeliminowałoby obowiązku dokonywania „kontroli krzyżowych”. Nie jest jednak
możliwe oszacowanie w jakim stopniu zwiększy się ściągalność podatku VAT w związku
z wprowadzeniem tego rozwiązania. Należy również zaznaczyć, że ewentualna realizacja tej koncepcji będzie wymagać wprowadzenia w skali kraju kosztownych rozwiązań
technologicznych. Alternatywnym rozwiązaniem są prowadzone przez Ministerstwo Finansów prace nad automatyzacją i cyfryzacją kontroli, które zmierzają do osiągnięcia
podobnego efektu, bez konieczności wprowadzania nowych urządzeń. Planowane rozwiązania ograniczają także do minimum nowe obowiązki podatników, w tym również
konieczne do poniesienia nakłady. Realizacja tych rozwiązań powinna przyczynić się
do zwiększenia dyscypliny podatkowej m.in. poprzez wzrost skuteczności kontroli.
Należy również wskazać, że do usprawnienia czynności kontrolnych w zakresie
prawidłowego rozliczania i uiszczania podatku od towarów i usług niewątpliwie przyczynia się możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej (zarówno faktur
wystawionych w formie papierowej, jak również przesłanych w formie elektronicznej), która aktualnie przewidziana jest przepisami rozporządzenia Ministra Finansów
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z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których
nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz.
360, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U.
poz. 1528). Na podstawie ww. rozporządzeń podatnicy mają obowiązek zapewnienia
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, na żądanie tych organów,
nie tylko bezzwłocznego dostępu do faktur, lecz również bezzwłocznego poboru faktur
i przetwarzania danych w nich zawartych. Dzięki powyższemu organ podatkowy oraz
organ kontroli skarbowej mają możliwość szybszego i sprawniejszego przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz identyfikacji przypadków nieewidencjonowania transakcji gospodarczych.
Ponadto uprzejmie informuję Pana Senatora, że w dniu 6 grudnia 20011 r. Komisja Europejska przedstawiła swój programowy dokument – Komunikat w sprawie
przyszłości podatku VAT – W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT (COM(2011)851 zawierający proponowane przez nią kierunki działań
w perspektywie średnio i długoterminowej. Z czterech rozważanych przez Komisję
Europejską rozwiązań należy zwrócić uwagę na model hurtowni danych VAT(SAFT),
który miałby być pierwszym etapem kolejnych działań w zakresie standaryzacji obowiązków w VAT. W ramach tego modelu podatnik przekazuje w uzgodnionym formacie z góry określone dane na temat transakcji do prowadzonej przez siebie hurtowni
danych VAT, do której dostęp miałyby organy podatkowe. Założeniem Komisji Europejskiej jest wypracowanie ujednoliconego standardu SAFT, w pracach nad którym
Polska będzie brała udział.
Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Senatora, że resort finansów nie posiada
informacji żeby w którymkolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadzono system faktur online, z informacji przekazanych przez Komisję Europejską wynika natomiast, że niektóre państwa członkowskie wdrożyły SAFT, nad którym właśnie, wespół z państwami członkowskimi, pracować ma Komisja Europejska.
W walce z problemem nieprawidłowości i wyłudzaniem przy naliczaniu i odprowadzaniu podatku VAT wykorzystuje się m.in. analizy ryzyka dokonywane w trakcie
selekcji podatników do planów kontroli lub korzysta z systemu szybkiego ostrzegania
o oszustwach podatkowych – Eurofisc. Wyżej przedstawione rozwiązania stosowane
są również przez polskie organy podatkowe i skarbowe.
Resort finansów mimo zastrzeżeń w kwestii kosztów wdrożenia elektronicznej ewidencji faktur nadal analizuje i to rozwiązanie pod kątem przydatności w walce z nadużyciami.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Ogłoszony niedawno podział środków unijnych na lata 2013–2020 jest
bardzo krzywdzący dla województwa dolnośląskiego, w przypadku którego
wzrost procentowy budżetu jest najmniejszy – gdyby nie brać tu pod uwagę bogatego województwa mazowieckiego – a wzrost kwotowy jest prawie
najmniejszy. Tymczasem potrzeby tego województwa są bardzo duże, bo
wbrew pozorom jest to województwo biedne, a na jego obszarze są zarówno
ośrodki wymagające pilnej interwencji – na przykład Wałbrzych – jak i tereny wiejskie i górskie, gdzie mamy do czynienia z rozproszoną biedą.
Województwo dolnośląskie jest województwem granicznym, bramą Polski, przez którą wjeżdżają do nas przybysze zarówno z Czech, jak i z Niemiec. Różnica infrastrukturalna – niestety na naszą niekorzyść – widoczna
jest właściwie na każdym przejściu granicznym. To zła wizytówka dla naszego kraju i przeszkoda w ściąganiu turystów i inwestorów.
Województwo dolnośląskie w chwili zakończenia II wojny światowej odziedziczyło rozległą poniemiecką infrastrukturę, zwłaszcza infrastrukturę kolejową. Niestety przez ostatnie siedemdziesiąt lat jest ona chronicznie niedoinwestowana i sukcesywnie się degraduje. Mamy wiele kilometrów linii wymagających pilnego remontu, którymi PKP nie chce się zajmować, zatem ich przejęcie
przez samorządy wydaje się jedynym sensownym rozwiązaniem. Przywrócenie ich do stanu używalności – chodzi na przykład o prędkości szlakowe projektowane przez niemieckich budowniczych – wymaga obecnie dużych nakładów, których bez funduszy unijnych zarząd województwa nie znajdzie.
Potrzeby województwa są widoczne niemal na każdym kroku. Jesteśmy
województwem, z którego podróż do stolicy zajmuje 7–8 godzin, województwem o jednym z najgorszych – nie uwzględniam tu Wrocławia – wyników
szkolnictwa, województwem o wysokim bezrobociu. Zdaję sobie sprawę, że
w poprzednim okresie programowania zdarzały się nieprawidłowości w zakresie wydawania pieniędzy unijnych, jednak, o ile wiem, zostały one usunięte, nie powinniśmy więc być karani za błędy popełnione przez kilka osób.
Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie: dlaczego ministerstwo
tak niewspółmiernie względem innych ograniczyło wzrost budżetu w naszym województwie? Czy korekta tego budżetu jest jeszcze możliwa, a jeśli
tak, to pod jakimi warunkami?
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 10 kwietnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego złożone
podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego br. (znak: BPS/043-27-1097/13)
uprzejmie przekazuję odpowiedzi na postawione przez Pana Senatora pytania.

134

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

Mechanizm podziału środków na RPO zaproponowany przez ministerstwo jest jednolity dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem Mazowsza) i opiera się o metodologię berlińską. Algorytm ten nie został zmodyfikowany
przez MRR i nie wyróżnia ani dyskryminuje żadnego z regionów. Wyliczenia bazują
na danych statystycznych z okresu 2007-2009 dotyczących liczby ludności, poziomu
PKB per capita w PPS oraz liczby bezrobotnych na poziomie NUTS-2, przy czym dwa
pierwsze czynniki mają kluczowe znaczenie dla wielkości alokacji na RPO.
Wśród 15 regionów słabiej rozwiniętych w Polsce, województwo dolnośląskie jest
regionem o najwyższym poziomie PKB per capita mierzonym parytetem siły nabywczej,
a tym samym regionem o najmniejszej luce PKB względem średniej UE-27. W przyjętej do podziału środków na RPO metodologii berlińskiej, czynnik ten powoduje, że
województwa o mniejszej luce PKB i podobnej liczbie ludności otrzymują relatywnie
mniej środków. Należy mieć jednak na uwadze, że województwo dolnośląskie jako jedno z zaledwie czterech regionów otrzymuje zwiększone środki z tytułu bezrobocia.
Porównując alokację na RPO w perspektywach 2007–2013 i 2014–2020 należy
uwzględnić następujące czynniki:
1) wstępna propozycja podziału środków na RPO zaprezentowana w Białowieży
uwzględnia jedynie część alokacji na regionalne programy operacyjne i ostateczna całkowita alokacja na regionalne programy operacyjne będzie większa;
2) jednocześnie należy podkreślić, że na tym etapie propozycji podziału środków
z alokacji 2014–2020 bezsensowne jest porównanie z perspektywą finansową
2007–2013. Dopiero ostateczne przydzielenie wszystkich dostępnych środków
do alokacji poszczególnych regionów, po akceptacji wstępnej propozycji podziału przedstawionej przez MRR, umożliwi odniesienie się do obecnie dostępnych
kopert finansowych;
3) dane dotyczące perspektywy 2007–2013 wyrażone są w cenach bieżących,
natomiast dotychczasowe szacunki dla okresu 2014–2020 w cenach stałych
2011 r. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, wszystkie regiony otrzymają więcej środków na realizację RPO w stosunku do obecnej perspektywy.
Odpowiadając na pytanie odnośnie do możliwej korekty budżetu na RPO Województwa Dolnośląskiego informuję, że podział funduszy unijnych na regionalne programy
operacyjne w perspektywie 2014–2020 przedstawiony podczas Konwentu Marszałków
w Białowieży jest wstępną propozycją. Prace nad podziałem funduszy na RPO są obecnie kontynuowane, gdyż trwają spotkania i konsultacje z przedstawicielami regionów
w celu wypracowania optymalnego sposobu rozdziału funduszy unijnych w przyszłej
perspektywie finansowej. Tym samym pierwsze ze spotkań z cyklu konsultacji Ministra Rozwoju Regionalnego przeprowadzanych z marszałkami województw, które
odbyło się z marszałkiem województwa dolnośląskiego Rafałem Jurkowlańcem, miało
na celu określenie poszczególnych składowych przyszłej alokacji dla regionu wraz
z dyskusją na temat potencjału i zapotrzebowania w ich ramach. Dlatego też, w miarę
postępu prac, szacunki MRR są na bieżąco aktualizowane.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat spółki kolejowe zajmujące się inwestycjami w infrastrukturę
nie radzą sobie z wydawaniem kwot, jakie są im powierzane do zagospodarowania. Podaję za prasą fachową: w roku 2010 wydano 2,8 miliarda zł
z planowanych 5 miliardów, w roku 2011 wydano 3,8 miliarda zł z planowanych 5 miliardów, a w 2012 r. wydano około 4 miliardów z planowanych
6 miliardów zł. Pieniądze te często wydawane są w sposób nierozważny,
a koszty podobnych inwestycji są znacznie wyższe niż w innych krajach, takich jak Czechy, Niemcy czy USA, o czym pisałem w osobnym oświadczeniu.
Jak można wytłumaczyć takie zjawisko?
Czy tak regularna niewydolność nie świadczy o jakimś błędzie systemowym w obszarze działań inwestycyjnych lub ich planowania?
Czy nie grozi nam konieczność zwrotu unijnych pieniędzy, jeśli nie wykorzystamy ich w określonym terminie, a jeśli tak, to jaki to termin i jakie
kwoty?
Czy w obliczu ponawiającego się zjawiska nie byłoby roztropnie otworzyć nową inwestycję, czyli wielokrotnie proponowaną przeze mnie linię Wieruszów – Sieradz, która ożywiłaby powiatowe miasta Dolnego Śląska i ziemi
łódzkiej, a także połączyłaby pierwsze, trzecie i czwarte co do wielkości miasto w Polsce?
Jarosław Obremski


Odpowied
Warszawa, 27 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego,
skierowane do Pana Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy piśmie BPS/043-27-1098/13 z dnia 26 lutego 2013 r., informuję, że zasady udzielania dofinansowania unijnego dla projektów objętych Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) są precyzyjnie uregulowane w dokumentach unijnych i krajowych. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w POIiŚ
to 31 grudnia 2015 roku. Do tego dnia muszą zostać poniesione wszystkie wydatki,
które będą przedstawione do refundacji ze środków UE. W chwili obecnej nie ma zagrożenia utraty środków unijnych przeznaczonych na VII oś priorytetową POIiŚ, m.in.
dzięki uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na podniesienie poziomu dofinansowania unijnego dla projektów kolejowych.
Jednocześnie informuję, że niższy poziomu wykorzystania środków od zakładanego w latach 2010–2012 był spowodowany przede wszystkim opóźnieniami w realizacji projektów inwestycyjnych. Do podstawowych przyczyn opóźnień zaliczyć można
m.in. kłopotliwe procedury uzyskiwania uzgodnień i decyzji administracyjnych, długotrwały okres uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody
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na realizację inwestycji, długotrwałym przeprowadzaniem konsultacji społecznych,
czy długotrwałe procedury przetargowe, w tym konieczność unieważniania i powtarzania procedur przetargowych. Dzięki wprowadzeniu środków zaradczych, udało się
w dużym stopniu, ograniczyć występowanie powyższych ryzyk i przeszkód, a także
przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych. Jednocześnie, do niższego poziomu
wykorzystania środków na inwestycje kolejowe przyczyniły się także w pewnym stopniu oszczędności poczynione na etapie realizacji samych projektów.
Ponadto w obecnej perspektywie budżetowej UE realizowane są dwie inwestycje
niezwykle ważne dla województwa dolnośląskiego, tj. połączenie kolejowe Wrocław
– Poznań, gdzie cała linia ma być zmodernizowana do 2017 r., oraz połączenie Wrocław – Warszawa przez Koniecpol i Częstochowę – ta linia ma być w pełni oddana do
użytkowania na przełomie 2014 i 2015 r., a czas jazdy Wrocław – Warszawa docelowo
wynosić będzie 3,5 godziny.
Koncepcja połączenia Wrocławia z Warszawą przez Łódź z budową linii kolejowej
z Wieruszowa do Sieradza (49 km) jest to rozwiązanie interesujące, ale wymagające
dłuższych studiów i prac przygotowawczych.
Już teraz można stwierdzić, że minimalny koszt takiego rozwiązania, który obejmowałby budowę nowego odcinka Wieruszów – Sieradz, elektryfikację i rewitalizację
odcinka Oleśnica – Wieruszów oraz niskokosztową rewitalizację pozostałych odcinków, szczególnie Sieradz – Zduńska Wola – Łódź, wyniósłby około 2–3 mld zł. Przy
tym, nie mniej niż 1,3–2,0 mld zł należałoby przeznaczyć tylko na samą budowę nowego odcinka. Jednocześnie, całościowe wydatki należy zweryfikować pod kątem możliwych do osiągnięcia efektów w postaci prędkości pociągów, a co za tym idzie łącznego
czasu przejazdu na całej trasie.
Z tego względu, obecnie wdrażany do realizacji wariant przez tzw. „łącznik koniecpolski” jest zdecydowanie tańszy, możliwy do realizacji w relatywnie krótkim terminie
i oferuje znaczącą poprawę połączeń nie tylko w relacji Warszawa – Wrocław, ale także
w takich relacjach jak Lublin – Kielce – Wrocław, czy Częstochowa – Kraków.
W projekcie poddawanego aktualnie konsultacjom społecznym Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 uwzględnione zostały następujące projekty
inwestycyjne bezpośrednio przyczyniające się do realizacji omawianego celu:
∙ Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom – koszt ok. 233 mln zł,
∙ Rewitalizacja linii nr 144 na odcinku Fosowskie – Opole – koszt ok. 95 mln zł,
∙ Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego
linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa – koszt ok. 547 mln zł,
∙ Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii
kolejowej nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie – koszt ok. 269 mln zł.
Ponadto rozpatrywana jest możliwość włączenia (począwszy od grudnia 2014 r.)
Wrocławia do obsługiwania tej aglomeracji w połączeniach z Warszawą składami zespolonymi nabywanymi przez PKP Intercity SA.
Przedstawione powyżej informacje jednoznacznie wykazują, iż poprawa stanu infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w realizacji połączeń Wrocławia z Warszawą
oraz wzrost jakości samych połączeń stanowią istotny element narodowej polityki
kolejowej. Równocześnie informuję, iż dla połączenia Łodzi i Wrocławia planowane
są w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014–2020 prace o charakterze rewitalizacyjnym, które pozwoliłyby skrócić czas przejazdu istniejącymi liniami przez Kalisz
i Ostrów Wlkp.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Norberta Obryckiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/32/WE, zmienionej dyrektywami 2005/33/WE i 2009/30/WE od dnia 1 stycznia 2010 r. zawartość siarki w paliwach żeglugowych stosowanych na statkach cumujących
w portach WE nie powinna być wyższa niż 0,10% (masowo). Wymaganie to
dotyczy wszystkich rodzajów paliw żeglugowych i typów urządzeń spalających paliwa na statkach (silników głównych i pomocniczych oraz kotłów).
Ta określona zawartość siarki w paliwie nie będzie wymagana podczas manewrów statków, jednakże statki te muszą zastosować się do tego wymagania możliwie jak najszybciej po przybyciu do portu i możliwie jak najpóźniej
przed odpłynięciem.
W nowych propozycjach rozszerzono i zmieniono istniejące dotąd pojęcie
Obszaru Kontroli Emisji Tlenków Siarki (SOx Emission Control Area – SECA)
na Obszar Kontroli Emisji (Emission Control Area – ECA).
Zgodnie z nowymi wymaganiami ECA oznacza obszar, na którym przyjęto specjalne obowiązkowe wymagania w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez SOx, NOx i zanieczyszczenia stałe oraz w celu redukcji
i kontroli tego zanieczyszczenia oraz towarzyszącego emisji tlenków szkodliwego ich oddziaływania na zdrowie ludzkie, a także na środowisko naturalne. Nowe ECA obejmują dotychczas istniejące Obszary Kontroli Emisji
SOx, czyli Morze Bałtyckie oraz Morze Północne wraz z jego podejściami oraz
Kanał La Manche.
Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej pojemności zbiorników paliwa
oraz przeróbki istniejących instalacji magazynowania paliw. W sytuacji, gdy
wejście statku do portu przybycia odbywa się przez obszar kontroli emisji
(ECA), może być konieczne użycie dwóch lub nawet trzech różnych gatunków
paliwa żeglugowego. W przypadku statków istniejących będzie konieczne
zapewnienie wystarczającej pojemności zbiorników paliwa i oleju smarnego
oraz odpowiednich urządzeń dla różnych klas paliw i oleju; dzielenie lub
dodawanie nowych zbiorników rozchodowych paliwa; częste wypompowywanie i napełnianie zbiorników rozchodowych paliwa destylacyjnego.
Należy wziąć pod uwagę następujące fakty. Po pierwsze, pomysł na
przejście z morskich paliw ciężkich na paliwa ekologiczne, abstrahując całkowicie od zasadności takiej zmiany dla środowiska, powstał w czasach
szczytu prosperity gospodarki globalnej oraz gospodarki światowych potęg
i został przyjęty mniej więcej w tym czasie. Po drugie, cykl użytkowania
statku handlowego to około dwadzieścia pięć lat, w odróżnieniu od pojazdów
samochodowych, których „cykl życiowy” w krajach wysoko rozwiniętych to
obecnie pięć do ośmiu lat, nie można więc stosować podobnych standardów
przy okazji wprowadzania nowych wymogów ekologicznych, to jest trzyletnich do pięcioletnich okresów przejściowych na ich wdrożenie. Po trzecie, kraje wysoko rozwinięte w sytuacji ujawniających się perturbacji w narodowej
branży żeglugowej są w stanie zastosować mechanizmy wsparcia finansowego dla dokonywania zmian wymuszonych nowymi regulacjami przyjętymi
przez te kraje, natomiast polski rząd, który również głosował za przyjęciem
nowych regulacji do konwencji MARPOL (a pośrednio i polscy europosłowie
głosujący za przyjęciem stosownej dyrektywy), obecnie stwierdza, że Polski
nie stać na dofinansowanie takich zmian polskim armatorom.
Zwracam uwagę Pana Ministra na fakt, że przed takim problemem stoją wszyscy armatorzy promowi prowadzący żeglugę w basenie Morza Bałtyckiego, niemniej jednak o ile największych armatorów stać na wprowadzenie takich zmian (choć jest to koszt niebagatelny, szacowany na 4 do
8 milionów USD na każdy statek), to armatorzy mniejsi, w tym narodowy
przewoźnik, czyli Polska Żegluga Bałtycka SA, nie udźwigną kosztów takiego przedsięwzięcia. PŻB SA, która ze względu na wiek swojej floty nie jest
w stanie dokonać wymaganych remontów i montażu instalacji, gdyż wartość
takich inwestycji jest równa wartości całej posiadanej przez PŻB floty lub

138

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.
od niej większa – o ile w ogóle byłyby możliwe. PŻB zmuszona będzie więc
w 2015 r. stosować paliwa niskosiarkowe, co przy ich znacznie wyższej cenie wypchnie PŻB z rynku promowego z powodu niekonkurencyjności wobec
pozostałych armatorów, a w skrajnym przypadku całkowicie uniemożliwi
dalszą eksploatację ze względu na awarie silników niedostosowanych do
takiego paliwa.
Proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do problematyki zawartej
w niniejszym oświadczeniu.
Norbert Obrycki


Odpowied
Warszawa, 26 marca 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Norberta Obryckiego złożone podczas
27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r. przedłożone przy piśmie nr BPS/043-27-1099/13 z dnia 26 lutego 2013 r., w sprawie zmiany morskich paliw ciężkich na
paliwa ekologiczne w kontekście zmienionej dyrektywy Rady 1999/32/WE w zakresie
zawartości siarki w paliwie żeglugowym, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Na wstępie pragnę zgodzić się z oceną, że dostosowanie do nowych przepisów
międzynarodowych w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych będzie kosztowne i że przepisy te, na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), zostały
przyjęte w czasie największej prosperity.
Pragnę uprzejmie poinformować, że od początku prac nad projektem niniejszej
dyrektywy przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) w ramach grupy roboczej Rady ds. Środowiska zwracali uwagę na
przewidywane konsekwencje, o których wspomina Pan w interpelacji, warunkując jej
przyjęcie koniecznością wypracowania odpowiednich mechanizmów redukujących negatywny wpływ na konkurencyjność i gospodarkę w obszarach kontroli emisji siarki.
Rząd Polski, przekazał do KE oświadczenie do dyrektywy „siarkowej” w dniu 12 lipca
2012 r. wskazujące na konieczność przyjęcia wraz z dyrektywą środków zapobiegających zaburzeniom konkurencyjności transportu morskiego na Morzu Bałtyckim.
Uprzejmie informuję, że obszarami ECA, w rozumieniu jakie przytoczył Pan
w pierwszym akapicie, są obecnie jedynie obszary morskie wokół Ameryki Północnej
(na wniosek USA i Kanady). Morze Bałtyckie, Morze Północne oraz Kanał La Manche
objęte są obecnie jedynie wymogami w zakresie kontroli emisji siarki (czyli wyznaczone są obszarem SOx Emission Control Area). Pozostałe paramenty ECA (tj. redukcja
NOx i cząstek stałych – PM), nie zostały dotychczas wprowadzone na tych obszarach.
Rząd zachowuje w tym zakresie daleko idącą ostrożność.
Co do przepisów dyrektywy 1999/32/WE, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., funkcjonują one od 3 lat i nie wpłynęły znacząco na konkurencyjność,
tym bardziej, że stosowanie paliwa o zawartości siarki 0,1% na statkach cumujących
w portach UE i podczas manewrów statków w portach, stosuje się do wszystkich statków znajdujących się we wszystkich portach UE.
W zakresie okresów przejściowych, uprzejmie informuję, że najbardziej obciążające
dla polskiej gospodarki zapisy, tj. redukcja zawartości siarki w paliwach żeglugowych
do 0,1% z obecnego 1%, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Data ta została
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ustalona nie na forum UE, a w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, w 2008 r. czyli
w czasie kiedy kwestia drastycznego wzrostu cen paliw żeglugowych nie była przewidywana. Rząd poszukuje obecnie rozwiązań finansowych i pozafinansowych w celu
wsparcia polskich armatorów w przystosowaniu się do nowych wymogów.
MTBiGM pozostaje w stałym kontakcie z polskimi przedsiębiorstwami żeglugowymi, portami i innymi zainteresowanymi podmiotami, przekazując informacje o dostępnych instrumentach wsparcia finansowego (tj. projekty unijne, program TEN-T,
Marco Polo) oraz o aktualnym stanie działań, tj. podejmowane działania legislacyjne,
działaniach podejmowanych na forum Unii Europejskiej itp.).
W dniu 28 stycznia 2013 r. w Gdyni MTBiGM we współpracy z Det Norske Veritas,
zorganizowało seminarium, którego celem było podsumowanie wymagań prawnych,
istniejących możliwości technicznych do zastosowania przez polskich armatorów,
określenie realnych rozwiązań alternatywnych, określenie rzeczywistych kosztów dla
polskich armatorów, portów itp. Następnie w I połowie roku, Ministerstwo planuje
kolejne spotkanie w zainteresowanymi stronami, którego celem miałaby być debata
w celu wypracowania najlepszych dla polskiej gospodarki morskiej rozwiązań w zakresie dostosowania do przepisów dyrektywy 2012/33/UE.
Pragnę ponadto uprzejmie poinformować, że w odpowiedzi na naciski Polski oraz
większości pozostałych Państw Członkowskich, aby ograniczyć spowodowane zmianą
przedmiotowych zapisów dyrektywy, ekonomiczne skutki dla gospodarki oraz mieszkańców regionów północnej Europy, Komisja Europejska przygotowała informacje na
temat planowanych działań mających ograniczyć konsekwencje wprowadzenia limitu zawartości siarki we wszystkich paliwach żeglugowych, używanych w granicach
obszarów SECA (Morze Północne, Morze Bałtyckie i Kanał La Manche), w wysokości
0,1% od 1 stycznia 2015 r.
KE poinformowała, że pod koniec I kwartału 2013 r. opracowany zostanie raport z postępu prac nad dokumentem „Redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących
z transportu morskiego i niezbędnik zrównoważonego transportu morskiego” (tzw.
„toolbox document”), wskazujący na potencjalne wykorzystanie projektów TEN-T, pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, możliwości udzielania pomocy państwa na działania dostosowawcze, opracowanie ram prawnych wykorzystania LNG
w żegludze, promocję wykorzystania elektryczności przy nabrzeżach, badania i innowacyjność oraz wykorzystanie systemów oczyszczania spalin. Od czerwca 2013 r.
ma również zostać powołane Europejskie Forum Zrównoważonej Żeglugi (EFZŻ), jako
platformy dialogu dla zainteresowanych podmiotów ze strony zarówno przemysłu jak
i rządów Państw Członkowskich. ESFŻ ma zapewnić ogólną koordynację działań w zakresie implementacji dyrektywy 2012/33/UE.
Ponadto w dniu 24 stycznia 2013 r. opublikowany został pakiet „Czysta Energia
dla transportu”, zawierający 3 dokumenty:
1. Komunikat „Czysta energia dla transportu: Europejska strategia paliw alternatywnych”, zawiera przekrojową informację nt. planowanych działań w zakresie
transportu, jako odpowiedź na zależność UE od importu paliw oraz propozycje
znalezienia rozwiązania dla coraz ostrzejszych wymogów wprowadzanych w UE
w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W zakresie transportu
morskiego Komunikat skupia się na LNG, jako atrakcyjnej alternatywie dla
paliw niskosiarkowych. Komunikat wskazuje na różne działania UE w tym zakresie, w tym również projekty finansowane z funduszy UE.
2. Projekt dyrektywy ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – w zakresie
transportu morskiego zakłada wybudowanie w portach należących do TEN-T
Core Network, zarówno morskich jak i śródlądowych, infrastruktury do bunkrowania paliw LNG do końca 2020 r. oraz punktów zasilania prądem z nabrzeży portowych do końca 2015 r.
3. „Plan działania ws. rozwoju LNG w transporcie morskim”. Dokument ten wskazuje na korzyści ekonomiczne płynące z wykorzystania LNG jako paliwa do
napędu statków, tj.: niższa cena niż paliwa niskosiarkowe a nawet paliwa ciężkie oraz ograniczenie emisji. Dokument wskazuje na obecne bariery w rozwoju
LNG, jako napędu dla statków morskich oraz działania podejmowane przez KE
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dla ich rozwiązania. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego opracowuje na zlecenie KE standardy dla bunkrowania LNG dla statków napędzanych
paliwem gazowym (Standards and Rules for Bunkering of Gas-fuelled ships).
MTBiGM przekazało ww. dokumenty do konsultacji z armatorami i zarządami portów. W oparciu o nadesłane opinie zostało przygotowane Stanowisko Rządu do dwóch
pierwszych opracowań.
Ponadto, zgodnie z informacją KE, w czerwcu 2013 r. ma zostać powołane Europejskie Forum Zrównoważonej Żeglugi (EFZŻ), jako platformy dialogu dla zainteresowanych podmiotów ze strony zarówno przemysłu jak i rządów Państw Członkowskich.
ESFŻ ma zapewnić ogólną koordynację działań w zakresie implementacji dyrektywy
2012/33/UE. W ramach EFZŻ mają zostać powołane 4 grupy eksperckie:
1. Ws. LNG – w ramach której mają się toczyć prace nad technicznymi i prawnymi aspektami w zakresie wprowadzenia LNG jako paliwa żeglugowego na
poziomie UE,
2. Ws. skruberów – jako alternatywy dla paliw niskosiarkowych,
3. W zakresie innowacji i technologii,
4. Ws. mechanizmów finansowych, której celem ma być dokonanie przeglądu
i optymalizacji istniejących oraz opracowanie nowych mechanizmów.
Informacje o ww. działaniach zostały przekazane zainteresowanym podmiotom.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Anna Wypych-Namiotko
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Mielcu zgłosił się pan Stanisław S.,
który przez ministra kultury i sztuki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został
wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Legitymacja do odznaki
wydana w dniu 27 kwietnia 1983 r. uprawniała do bezpłatnego korzystania
z dóbr kultury narodowej.
Odznaka ta została zniesiona z dniem 2 sierpnia 2005 r. zgodnie z ustawą z 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty, która
zastąpiła odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” odznaką „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”. Wprawdzie odznaki nadane przed wejściem w życie nowelizacji zachowały swoją ważność, jednakże pan S. zwraca uwagę na to, iż
legitymacja ta nie jest obecnie uznawana i nie uprawnia do różnych zniżek.
Jak się okazuje, w ostatnim czasie wielu działaczy kultury zaniepokoił
fakt, iż ich legitymacje nie posiadają wymaganej ustawowo daty wydania,
w związku z czym są nieważne. Wielu z nich nie ma świadomości, że legitymacje te są niezgodne z rozporządzeniem.
W związku z tą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z następującymi
pytaniami.
1. Czy w tej sytuacji osoby odznaczone nadal mogą posługiwać się tymi
dokumentami? Czy jest to zgodne z obowiązującym prawem?
2. Czy legitymacja do odznaki „Zasłużony Działacz Kultury” wydana
w 1983 r. uprawnia do ulg w korzystaniu z dóbr kultury polskiej? Jeśli tak,
to na jakich zasadach?
3. Jak wygląda procedura odnowienia legitymacji do odznaki „Zasłużony Działacz Kultury” zgodnie z obowiązującym wzorem?
Z poważaniem
Władysław Ortyl


Odpowied
Warszawa, 13 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Władysława Ortyla – Senatora RP przekazanym
za pismem znak BPS/043-27-1100/13 proszę o przyjęcie następującego wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 3 ustawy z 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 131
poz. 1091) zachowują ważność odznaki honorowe „Zasłużony Działacz Kultury” nadane przed dniem wejścia w życie przywołanej ustawy. Nie podlegają one zatem wymianie na inny, nowszy wzór.
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Co do ewentualnych przywilejów wynikających z posiadania tej odznaki – z aktualnie obowiązujących aktów normatywnych wynika jedynie uprawnienie osób fizycznych odznaczonych tą odznaką do ulgi w opłacie za wstęp do muzeów (§1 pkt 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup
osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów
państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U.
Nr 160 poz. 994).
Żaden z aktów prawnych nie przewiduje procedury odnowienia legitymacji do odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”.
Z poważaniem
Bogdan Zdrojewski
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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 zgłosiła się grupa osób z prośbą o pilną
interwencję w sprawie cofnięcia uprawnień do wcześniejszej emerytury pracownikom opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki.
W dniu 2 października 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka
(ETPC) orzekł, że Polska naruszyła przepis w sprawie wcześniejszych emerytur przysługujących pracownikom opiekującym się dziećmi wymagającymi
stałej opieki, tak zwanych emerytur EWK (sygn. 25360/04). Trybunał uznał,
że decyzje ZUS o cofnięciu prawa do wcześniejszej emerytury podtrzymane
następnie przez polskie sądy były naruszeniem prawa do własności w rozumieniu art. 1 protokołu nr 1 do konwencji. Zgodnie z tym przepisem każda
osoba ma prawo do poszanowania swego mienia i nikogo nie można pozbawiać własności, chyba że przemawia za tym interes publiczny.
Podkreślenia wymaga fakt, że zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą
podstawowe prawa człowieka, w tym prawo własności, władze publiczne
muszą działać szybko i w spójny sposób. Tymczasem decyzje ZUS o przyznaniu wcześniejszych emerytur osobom opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki niejednokrotnie pozostawały w obrocie prawnym przez
wiele miesięcy, zanim ZUS dostrzegł swój błąd. Następnie przez wiele miesięcy sprawę rozpatrywały polskie sądy – w tym czasie osoby opiekujące się
dziećmi pozostawały bez żadnych świadczeń.
Fakt, że polskie władze nie domagały się zwrotu nienależnie wypłaconej
emerytury, nie zrekompensował rodzicom dzieci skutków odebrania im tego
świadczenia. Podkreślić należy, że po decyzji o przyznaniu emerytury EWK
osoby te świadomie rezygnowały z pracy. Osoby te nie są już w młodym
wieku i często zamieszkują w rejonach zagrożonych szczególnie wysokim
bezrobociem.
Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Na podstawie jakich przepisów cofnięto uprawnienia do emerytur osobom opiekującym się chorymi dziećmi?
2. Dlaczego zakwestionowano legalność praw nabytych do wyżej wymienionych emerytur i czy jest to działanie zgodne z prawem – niełamiące
zasady niedziałania prawa wstecz?
3. Czy ministerstwo przewidziało jakąś formę pomocy dla osób pozbawionych na mocy wyżej wymienionych decyzji prawa do emerytur, a jeśli
tak, to jaką, w jakiej wysokości i na jaki okres?
4. Czy ministerstwo ma dane mówiące o tym, jakiego grona osób dotyczą
powyższe nowe regulacje?
5. W jaki sposób ministerstwo zamierza uniknąć w przyszłości sytuacji,
które naruszają zasadę zaufania obywatela do państwa? Przyznawanie,
a następnie cofanie świadczeń narusza bowiem tę zasadę.
Z poważaniem
Władysław Ortyl
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Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 10 kwietnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 26 lutego br., znak: BPS/043-27-1101/13, oświadczeniem senatora Władysława Ortyla, złożonym podczas 27. posiedzenia Senatu RP, w sprawie „cofnięcia uprawnień do wcześniejszej emerytury pracownikom opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki”, przesyłam kopię
pisma z dnia 29 marca br., znak: 992700/6110/118/2013/ES6, w którym Prezes
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielił szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior

Stanowisko
PREZESA
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
Warszawa, 29 marca 2013 r.
Pan
Marek Bucior
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przekazanym wystąpieniem Pana Senatora Władysława Ortyla w sprawie weryfikowania uprawnień do emerytur przyznanych na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. Nr 28,
poz. 149 ze zm.), uprzejmie wyjaśniam.
W skardze przywołanej przez Pana Senatora (paragraf 66 sprawy), a także we wszystkich rozpatrzonych już sprawach dotyczących weryfikacji uprawnień do emerytur przyznanych na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia (tzw. EwK), Europejski Trybunał Praw Człowieka odwołuje się do sprawy Moskal, uznając że zachowują aktualność
wszystkie uwagi dokonane w tym zakresie w sprawie Moskal (§§56, 57, 61–63).
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Tym samym więc potwierdzona została zgodność z prawem ingerencji dokonanej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w uprawnienia do emerytury („56. .... Trybunał,
wykazując należyty szacunek ustaleniom dokonanym przez sądy krajowe, przyjmuje,
iż postępowanie w sprawie skarżącej zostało wznowione w wyniku odkrycia przez
władze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swojego błędu podczas pierwotnego badania uprawnienia skarżącej do otrzymania wcześniejszej emerytury w oparciu o Rozporządzenie z 1989 r. Tym samym postępowanie zostało wznowione, aby skorygować
błąd popełniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz aby odebrać skarżącej
prawo do emerytury, które nabyła niesłusznie...
57. Z uwagi na powyższe Trybunał dochodzi do wniosku, iż ingerencja w prawo
własności skarżącej odbyła się w sposób zgodny z prawem, zgodnie z wymogiem Artykułu 1 Protokołu Pierwszego do Konwencji).
Z przytoczonego wyżej paragrafu 57 wyroku w sprawie Moskal wynika zatem
wprost, iż Europejski Trybunał Praw Człowieka nie kwestionuje zasadności ani zgodności z prawem weryfikacji uprawnień do emerytury, do której nie zostały spełnione
warunki, a tym samym – wydając decyzję o przyznaniu świadczenia – ZUS de facto
przyznał świadczenie, do którego prawo nie istniało.
Stanowisko to znajduje także rozwinięcie w paragrafie 73, w którym ETPCz wskazuje, iż mając na uwadze znaczenie sprawiedliwości społecznej, uznaje, iż generalną
zasadą powinno być, aby władze publiczne nie były powstrzymywane od poprawiania
swoich błędów, nawet tych wynikłych z własnych zaniedbań.
Nie kwestionując zatem prawa do weryfikacji przez ZUS decyzji bezzasadnie przyznających świadczenie, Trybunał stwierdził w powołanym wyroku (paragraf 76), iż nie
została zachowana równowaga pomiędzy wymogami leżącymi w interesie powszechnym, a wymogami ochrony praw podstawowych jednostki oraz, iż ciężar nałożony na
skarżących, których ZUS pozbawił uprawnień do EwK byt nadmierny. Za nadmierny
ciężar obciążający osobę, którą pozbawiono uprawnień do EwK, ETPCz uznał pozbawienie jej z dnia na dzień uprawnień do emerytury, która stanowiła jedyne źródło
utrzymania, a także jej wiek oraz niemożność podjęcia zatrudnienia, wynikającą z rzeczywistości ekonomicznej regionu.
W tym kontekście Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł naruszenie Artykułu 1 Protokołu Pierwszego do Konwencji.
Oznacza to tym samym, iż nie sama weryfikacja bezprawnie przyznanej emerytury
jest niezgodna z prawem, lecz niezastosowanie przy tej weryfikacji zasady „proporcjonalności” wyrażonej we wskazanym przepisie.
Ustosunkowując się do konkretnych pytań Pana Senatora, wyjaśniam:
Ad 1)
Uprawnienia do EwK zostały zweryfikowane na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 1999 r. o emeryturach i rentach z FUS, w myśl którego – w razie
przedłożenia nowych dowodów lub ujawnienia okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji – Zakład mógł ponownie rozpatrzeć sprawę zakończoną wydaniem prawomocnej decyzji. Należy wskazać, że w okresie, w którym ZUS weryfikował uprawnienia
do EwK na podstawie wskazanego przepisu (lata 2001–2004), analogiczne stanowisko
było prezentowane przez orzecznictwo.
W sprawach będących przedmiotem wystąpienia Pana Senatora, podstawę do wznowienia postępowania stanowiło ujawnienie okoliczności, iż stan zdrowia dziecka, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, w oparciu o które ZUS przyznawał EwK, nie uzasadniał
stałej opieki ze strony rodzica, a tym samym nie zostały spełnione warunki wymagane do
przyznania tej emerytury. Weryfikacją zostały objęte sprawy, w których w zaświadczeniu
lekarskim – jako stan chorobowy uzasadniający konieczność opieki – wskazano inne choroby upośledzające w bardzo poważnym stopniu sprawność organizmu, a w rozpoznaniu
wskazana została astma oskrzelowa z powikłaniami, względnie chorobami współtowarzyszącymi oraz sprawy, w których emeryci kontynuowali zatrudnienie.
Ad 2)
Weryfikacja świadczeń w oparciu o art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS nie stanowi złamania zasady ochrony praw nabytych oraz niedziałania prawa
wstecz, bowiem istota instytucji wznowienia postępowania sprowadza się do tego, iż
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wskutek stwierdzenia zaistnienia okoliczności określonych przepisami prawa, dochodzi
do ponownego rozpatrzenia sprawy, w której została już wydana prawomocna decyzja.
Ad 3)
Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują szczególnych uprawnień dla osób,
którym – w wyniku ujawnienia okoliczności określonych prawem – zweryfikowano
uprawnienia do świadczeń po stwierdzeniu, że prawo do tych świadczeń nie istniało
(nie zostały spełnione wymagane warunki). Należy jednak podkreślić, że wiek tych
osób w dacie utraty emerytur mieścił się w przedziale 38–50 lat, a zatem był znacznie niższy od obowiązującego wówczas wieku emerytalnego (60 lat – kobieta i 65 lat
– mężczyzna). Osoby te mogły zatem – do czasu nabycia uprawnień emerytalnych,
przewidzianych dla ogółu ubezpieczonych – korzystać ze wszystkich form wsparcia,
jakie są przewidziane przez prawo.
Należy także wskazać, że w wielu przypadkach osoby te po przyznaniu EwK nadal
pozostawały w zatrudnieniu lub też zatrudnienie to podejmowały po przyznaniu emerytury, a zatem emerytura nie stanowiła ich jedynego źródła utrzymania. Część z tych
osób podjęło zatrudnienie po utracie emerytury, a część była uprawniona do innego
świadczenia (renty z FUS lub z KRUS), którego wypłata została podjęta po wstrzymaniu wypłaty emerytury.
Ad 4)
Weryfikacja dotyczyła, w zasadzie, emerytur przyznanych przez Oddział ZUS
w Rzeszowie. Wyniki prowadzonej na bieżąco weryfikacji emerytur o symbolu EwK,
przyznanych w pozostałych oddziałach ZUS, nie wykazały nieprawidłowości w ich
przyznaniu. Z posiadanych danych wynika, że liczba świadczeń ostatecznie wstrzymanych w latach 2001–2010 r. (okres 10 lat) w Oddziale ZUS w Rzeszowie wynosi 865
(po wyczerpaniu trybu odwoławczego), a w pozostałych 42 oddziałach ZUS łącznie –
288, z czego w Oddziale ZUS w Radomiu, w wyniku weryfikacji wstrzymano wypłatę
86 emerytur, w sprawach w których stwierdzono wyłudzenie świadczeń (emerytury
przyznane w oparciu o fałszywe zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka).
Ad 5)
W toku prac legislacyjnych znajduje się pakiet przepisów dotyczących nowelizacji przepisów regulujących zasady wznowienia postępowania, przy czym projekt tych
przepisów uwzględnia zasadę proporcjonalności (druk senacki nr 192 S).
Do czasu wprowadzenia odpowiednich regulacji w ustawie o emeryturach i rentach z FUS w praktyce działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjęte zostały,
analogiczne do przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego, terminy
przedawnienia. Weryfikacji nie podlegają sprawy, w których:
∙ upłynęło 5 lat od wydania decyzji w sprawie przyznania świadczeń lub/i ustalającej wysokość świadczenia, jeżeli
∙ podstawą do wznowienia postępowania jest ujawnienie okoliczności istniejących przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub
ich wysokość.
Zakład realizuje również w praktyce zasadę proporcjonalności, wynikającą z Artykułu 1 Protokołu Pierwszego do Konwencji oraz orzecznictwa ETPCz, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Zasada ta jest stosowana w sprawach dotyczących prawa do świadczeń, w których
od wydania decyzji nie upłynął okres 5 lat, a brak prawa do świadczenia jest wynikiem ujawnienia okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji lub też gdy zostały
przedstawione nowe dowody, mające wpływ na prawo do świadczenia. Do czasu wprowadzenia katalogu okoliczności, jakie powinny być uwzględniane przy stosowaniu tej
zasady, sprawy te są rozpatrywane w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS.
Na dzień dzisiejszy, za lata 2012 i 2013, Zakład podjął postępowanie w 10 sprawach, w których stwierdzono brak uprawnień do przyznanych świadczeń, przy czym
w 9 sprawach zastosowano zasadę proporcjonalności. W jednej sprawie – wobec zatajenia przez osobę zainteresowaną okoliczności skutkujących odmową prawa do
świadczenia – wydano decyzję o odmowie prawa do świadczenia przedemerytalnego
i wstrzymano jego wypłatę.
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Niezależnie od tego – wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego
2012 r., sygn. K 5/11, orzekającego, iż art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z FUS jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej – Zakład nie weryfikuje spraw, w których – w wyniku ponownej oceny tych samych dowodów – stwierdzono, że niezasadnie przyznano świadczenie
lub zawyżono jego wysokość.
Z wyrazami szacunku
z up. PREZESA ZAKŁADU
Członek Zarządu
Elżbieta Łopacińska
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Oświadczenie senatora Władysława Ortyla
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia (sygn. akt MZ-ZP-Ś-078-24848-4/WS/12,
z dnia 13 stycznia 2013 r.) na moje oświadczenie senatorskie nie może zostać uznana za wystarczającą z powodu lakonicznego i zdawkowego ustosunkowania się do sygnalizowanego w nim problemu. Za niedopuszczalne
uważam marginalne potraktowanie problemu związanego ze wzrostem zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska na terenie Mielca i okolic.
Należy zwrócić uwagę na to, że dane zawarte w odpowiedzi na oświadczenie dotyczące zachorowalności, nie wiedzieć czemu, odnoszą się wyłącznie do 2010 r. Nie ma odniesienia do innych lat, a przecież dynamika zmian
pozytywnych lub negatywnych jest sprawą ważną. Ponadto zdumienie moje
wzbudził brak w odpowiedzi ministerstwa jakiejkolwiek informacji na temat
zachorowalności na autyzm u dzieci z Mielca i okolic. Na to pytanie nie udzielono mi żadnej odpowiedzi.
Od kilku lat zauważalne jest zjawisko coraz częstszych zachorowań,
przypadłości chorobowych mieszkańców objawiających się silnym zapaleniem spojówek oczu, drapaniem w gardle, uciążliwym kaszlem i bólem głowy, jak również wzrost zachorowalności na alergie i astmę – zaobserwowane zwłaszcza wśród dzieci z terenu Mielca i okolic. Dlatego ważne jest zdecydowane i obiektywne wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska i podjęcie pilnych
działań mających na celu jego minimalizację w niedalekiej przyszłości. Do
zadań ministerstwa i jego agend należy stwierdzenie, czy zanieczyszczenia
mają, czy nie mają wpływu na wzrost zachorowalności w powiecie i w samym Mielcu. Takiej konkluzji oczekuję.
Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące
pytania.
1. Czy ministerstwo dysponuje wiedzą na temat skali występowania
chorób: górnych dróg oddechowych (oskrzeli, płuc, tchawicy, krtani), układu limfatycznego (białaczki, tkanki limfatycznej), jamy nosowo-gardłowej,
nosa i zatok przynosowych, przewlekłych chorób alergicznych oraz autyzmu
u dzieci w Mielcu i powiecie mieleckim? Jak kształtują się te wartości w odniesieniu do poziomu wojewódzkiego i krajowego? Jakie są te wartości w latach 1990–2010?
2. Czy ministerstwo dysponuje wiedzą na temat umieralności na wymienione choroby w latach 1990–2010? Chodzi o taki sam, jak w pytaniu
pierwszym, układ porównawczy.
3. Czy zwiększona zachorowalność mieszkańców Mielca i okolic jest bezpośrednim skutkiem zanieczyszczeń? W jaki sposób zostanie to zbadane?
4. Na jaką reakcję ze strony Ministerstwa Zdrowia mogą liczyć mieszkańcy?
5. W jaki sposób mieszkańcy bezpośrednio narażeni na oddziaływanie
opisywanych szkodliwych czynników mają chronić własne zdrowie i życie?
Jakie instrumenty prawne skutecznie ich chronią?
Jeśli ministerstwo dysponuje najnowszymi danymi, nie tylko do 2010 r.,
ale i z ostatnich lat, prosiłbym o ich przekazanie.
Z poważaniem
Władysław Ortyl
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Stanowisko
Warszawa, 2013.03.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Władysława Ortyla złożone podczas
27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r. (znak: BPS/043-27-1102/13),
w sprawie zwiększonej liczby zachorowań związanych z zanieczyszczeniem środowiska na terenie Mielca i okolic.
Prośba o przedłużenie terminu wynika z konieczności zgromadzenia dodatkowych
danych, które są niezbędne do sformułowania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedź zostanie udzielona po uzyskaniu stosownych informacji, nie później
niż do dnia 10 kwietnia 2013 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki


Odpowied
Warszawa, 2013.04.10
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie, które złożył Pan Senator Władysław Ortyl podczas
27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r., znak: BPS/043-27-1102/13,
w sprawie zwiększonej liczby zachorowań związanych z zanieczyszczeniem środowiska na terenie Mielca i okolic, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Wiedza dotycząca skali występowania chorób, o które Pan Senator pyta, znajduje
się w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Niezbędne do dokonania właściwej oceny dane
zbierane są przez wyznaczone w tym celu podległe jednostki badawcze, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, są przekazywane do Ministerstwa wraz z odpowiednią
analizą dokonaną przez naukowców pracujących w danym instytucie oraz interpretacją wyników wraz z wnioskami. Również konsultanci krajowi i wojewódzcy w odpowiednich dziedzinach medycyny, na mocy art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.), wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne m.in. dla organów administracji
rządowej. Mają także możliwość inicjowania prowadzenia badań epidemiologicznych
na obszarze kraju oraz oceny metod i wyników tych badań, jeśli dostępne dane wzbudzą zaniepokojenie o stan zdrowia ludności.
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W zakresie zapytania Pana Senatora uprzejmie przedstawiam poniżej dane, przesłane wraz z analizą przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Dane dotyczące hospitalizacji mieszkańców powiatu mieleckiego w poszczególnych latach (liczba hospitalizacji i współczynnik na 100 tys. mieszkańców):
Rozpoznanie
i zakres kodów ICD_10

liczba
2006 r. 2008 r. 2010 r.

współczynnik
2006 r. 2008 r. 2010 r.

Ostre choroby zakaźne
górnych dróg
oddechowych J00-J06

219

134

133

16,4

10,0

10,0

Inne choroby górnych
dróg oddechowych
J30-J39

277

266

246

20,8

19,9

18,4

Inne ostre choroby
zakaźne górnych dróg
oddechowych J20-J22

189

126

156

14,2

9,4

11,6

Przewlekłe choroby
dolnych dróg
oddechowych J40-J47

738

827

684

55,4

61,9

51,0

Zapalenia płuc J12-J18

543

507

327

40,8

37,9

24,4

Alergiczne zapalenia skóry
L20-L30

206

186

149

15,5

13,9

11,1

148
1966

109
2155

92
1547

11,1

8,2

6,9

Białaczki C91-C95
Ogółem

Dane dotyczące hospitalizacji mieszkańców województwa podkarpackiego w poszczególnych latach (liczba hospitalizacji i współczynnik na 100 tys. mieszkańców):
Rozpoznanie i zakres
kodów ICD_10
Ostre choroby zakaźne
górnych dróg oddechowych
J00-J06

liczba
współczynnik
2006 r. 2008 r. 2010 r. 2006 r. 2008 r. 2010 r.
4544

4880

3904

21,6

23,3

18,6

Inne choroby górnych dróg
oddechowych J30-J39

5505

6119

5641

26,2

29,2

26,8

Inne ostre choroby zakaźne
górnych dróg oddechowych
J20-J22

2079

2548

2926

9,9

12,1

13,9

Przewlekłe choroby dolnych
dróg oddechowych J40-J47

9070

5958

7127

43,2

42,7

33,9

10042

9729

7776

47,8

46,4

37,0

Alergiczne zapalenia skóry
L20-L30

1280

1604

1409

6,1

7,6

6,7

Białaczki C91-C95

1680

1359

1020

8,0

6,5

4,8

34200

35197

29803

Zapalenia płuc J12-J18

Ogółem

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

151

Dane dotyczące hospitalizacji mieszkańców Polski w poszczególnych latach
(liczba hospitalizacji i współczynnik na 100 tys. mieszkańców):
Rozpoznanie i zakres
kodów ICD_10
Ostre choroby zakaźne
górnych dróg oddechowych
J00-J06
Inne choroby górnych dróg
oddechowych J30-J39
Inne ostre choroby zakaźne
górnych dróg oddechowych
J20-J22
Przewlekłe choroby dolnych
dróg oddechowych J40-J47

dane
współczynnik
2006 r. 2008 r. 2010 r. 2006 r. 2008 r. 2010 r.

Zapalenia płuc J12-J18
Alergiczne zapalenia skóry
L20-L30
Białaczki C91-C95
Ogółem

67572

56571

17,7

16,0

14,8

105581 103113 121122

27,7

27,0

31,7

40492

8,6

8,9

10,6

133829 123986 110762

35,1

32,5

29,0

142570 130266 120699

37,4

34,2

31,6

18131

4,4

4,4

4,7

29592 29062 26477
528702 497782 494254

7,8

7,6

6,9

32714

16844

60860

33867

16628

Dane dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w powiecie mieleckim

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Zachorowania
Zgony
liczba
współczynnik
liczba
współczynnik
Nowotwory ogółem
392
287,4
232
170,1
399
292,1
232
169,8
473
346,0
262
191,6
452
336,6
245
189,1
457
340,5
271
201,9
445
331,5
251
187,0
466
346,9
248
184,6
489
364,4
297
221,3
471
350,8
265
197,3
492
365,8
252
187,4
467
346,6
299
221,9
462
339,6
261
191,9

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Nowotwory płuca C34
42,5
35
41,0
47
52,7
59
62,5
71
44,0
66
52,9
64
52.8
57
53,6
71
53,6
59
43,1
50
46,0
59
46,3
50

rok

58
56
72
84
59
71
71
72
72
58
62
63

25,7
34,4
43,2
52,9
49,2
47,7
42,4
52,9
43,9
37,2
43,8
36,8
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Nowotwory hematologiczne (C81-C95)
1999

17

12,5

12

8,8

2000

16

11,7

14

10,2

2001

14

10,2

8

5,9

2002

15

11,2

12

8,9

2003

23

17,1

16

11,9

2004

24

17,9

10

7,4

2005

26

19,4

10

7,4

2006

19

14,2

19

14,2

2007

25

18,6

12

8,9

2008

21

15,6

5

3,7

2009

21

15,6

13

9,6

2010

33

24,3

15

11,0

Leczenie w opiece całodobowej i dziennej z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (F-84), w tym autyzmu – mieszkańcy Mielca, powiatu mieleckiego, województwa podkarpackiego i Polski. Liczby bezwzględne i wskaźniki na 100 tys.
ludności:

Mielec

Powiat mielecki

Rok

Województwo
podkarpackie

Polska

liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik
2000

0

0

0

0

0

0

219

0,6

2003

0

0

0

0

2

0,1

225

0,6

2006

0

0

0

0

4

0,2

361

0,9

2009

0

0

0

0

4

0,2

571

1,5

2010

0

0

0

0

7

0,3

583

1,5

Z powyższych danych wynika, że hospitalizacja mieszkańców powiatu mieleckiego z powodu jednostek chorobowych wymienionych przez Pana Senatora nie
uległa zwiększeniu w ostatnich latach. Współczynniki hospitalizacji są niższe, niż
w całym województwie podkarpackim. W porównaniu z całą Polską w powiecie mieleckim obserwuje się jedynie większe współczynniki hospitalizacji w zakresie chorób alergicznych skóry (L20-L30) i przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych
(J40-J47).
Powyższe dane nie potwierdzają również stwierdzenia, że obserwowany jest wzrost
zachorowań na nowotwory ogółem oraz nowotwory płuca lub układu limfatycznego.
Wskaźniki zachorowalności i umieralności w powiecie mieleckim utrzymują się od
lat na podobnym poziomie. Ponadto, w świetle informacji przekazanej przez Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ww. powiat nie odbiega od średniej
pod względem zachorowań i zgonów spowodowanych nowotworem w całym województwie podkarpackim.
Jednocześnie przeprowadzona dodatkowo w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny analiza umieralności mieszkańców Mielca
oraz całego powiatu mieleckiego pozwala na stwierdzenie, że ogólny poziom umieral-
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ności mieszkańców Mielca oraz całego powiatu mieleckiego w latach 2008–2010 był
istotnie niższy, niż w całym kraju – odpowiednio o 20,5% w Mielcu i o 13,3% w powiecie, a w porównaniu z całym województwem podkarpackim był niższy w Mielcu
o 12,5%, a w powiecie o 5,5%. Należy podkreślić, że w latach 1999–2001 różnice na
korzyść Mielca i powiatu również występowały, jednakże były one znacznie mniejsze
i nie były istotne pod względem statystycznym.
Jednocześnie analiza umieralności z powodu większości wskazanych chorób wskazuje na brak niekorzystnych z punktu widzenia mieszkańców Mielca i powiatu różnic
w stosunku do mieszkańców województwa i kraju. Niekorzystną sytuację mieszkańców Mielca i powiatu wykazuje jedynie umieralność z powodu przewlekłych chorób
dolnych dróg oddechowych. Umieralność w powiecie mieleckim w latach 2008–2010
była o 27,1%, wyższa, niż w całym kraju oraz o 43,2% wyższa niż w województwie podkarpackim. Również w samym Mielcu poziom umieralności z tej przyczyny był podwyższony, ale różnica nie była statystycznie istotna. Natomiast w latach 1999–2001
umieralność z powodu tej grupy chorób w Mielcu i powiecie mieleckim była praktycznie na tym samym poziomie, co w województwie i w Polsce.
Poznanie przyczyn tego stanu rzeczy wymagałoby przeprowadzenia badań epidemiologicznych, należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że głównym czynnikiem ryzyka
występowania przewlekłych chorób układu oddechowego jest palenie tytoniu i przede
wszystkim należałoby sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w rozpowszechnieniu nałogu
palenia wśród mieszkańców tych terenów.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że ocena stanu zanieczyszczenia powietrza
w województwie podkarpackim, w tym Mielca i jego okolic, przedstawiona w poprzednim piśmie skierowanym do Pana Senatora, została przygotowana na podstawie danych z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego z 2011 r., stąd należy uznać ją za
aktualną. Z ww. informacji wynika, że ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń gazowych ze źródeł przemysłowych, jak również emisja pyłu PM10 na terenie
województwa podkarpackiego są na jednym z najniższych poziomów w kraju. W przypadku zanieczyszczeń gazowych niższe stężenia występują tylko w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, natomiast w przypadku stężenia pyłu zawieszonego PM10, poza wymienionymi województwami, niższe stężenia notowane są również
w województwie lubuskim.
Dodatkowo, pomimo faktu, że w ciągu ostatnich 5 lat w Mielcu obserwuje się stały, powolny wzrost stężeń pyłu zawieszonego, jego stężenie znajduje się na podobnym
poziomie w stosunku do innych miast województwa (Jasło, Krosno, czy Przemyśl),
przy czym jest to znacznie niższy poziom niż w wielu miastach np. województwa małopolskiego i śląskiego.
Ponadto, w powiecie mieleckim, od 2005 roku obserwuje się spadkowy trend emisji
dwutlenku siarki i dwutlenku węgla, znacznie niższe są też poziomy stężeń tlenków azotu i benzenu niż obserwowane w takich miastach, jak np. Tarnobrzeg czy Przemyśl.
Analiza danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mieleckiego wskazuje, że ewentualna zwiększona liczba zachorowań nie powinna mieć związku z poziomem zanieczyszczenia powietrza, jakie występuje na tym terenie.
Badania wskazują, że głównym czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych jest
szeroko rozumiany styl życia. Najważniejszą determinantą zdrowia każdej populacji
jest częstość palenia tytoniu, która jest największym i najważniejszym czynnikiem
rakotwórczym. Drugą istotną determinantą jest dieta. Udział czynników związanych
z zanieczyszczeniem środowiska szacowany jest na 1–5%. W świetle badań naukowych warto więc zwrócić uwagę w powiecie mieleckim na czynniki ryzyka związane ze
stylem życia.
Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Zdrowia przeprowadzi dalszą analizę
istniejących trendów w powyższym zakresie z chwilą opracowania przez właściwe
jednostki najnowszych danych z ostatnich lat. W przypadku zauważenia niepokojących tendencji oraz zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że oprócz palenia tytoniu w środowisku przedmiotowej populacji mogą występować także inne istotne
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czynniki ryzyka, Ministerstwo Zdrowia zwróci się do władz gminy o rozpatrzenie
możliwości podjęcia specjalnie zaplanowanych badań epidemiologicznych, np. poprzez zlecenie odpowiedniej jednostce zaprojektowania i przeprowadzenia badania
kohortowego mieszkańców powiatu (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.,
ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy). Ponadto, w powyższym przypadku, zwróci się również do właściwych konsultantów krajowych w odpowiednich
dziedzinach medycyny, a także instytutów badawczych o podjęcie współpracy w tym
zakresie.
Odnosząc się do zapytania Pana Senatora dotyczącego instrumentów chroniących obywateli przed skutkami zanieczyszczenia powietrza, uprzejmie informuję,
że system oceny i zarządzania jakością powietrza w polskim prawodawstwie określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. W Polsce, podobnie
jak w innych krajach Unii Europejskiej, funkcjonuje system oceny i kontroli jakości powietrza. Wymagania dotyczące zasad funkcjonowania tego sytemu, określa
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152
z 11.06.2008, str. 1) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/
WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23
z 26.01.2005, str. 3). Wymagania określone ww. dyrektywami zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego ustawą Prawo ochrony środowiska oraz
aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. W Polsce system oceny jakości
powietrza oparty jest na pomiarach prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. System ten przewiduje przeprowadzenie oceny jakości powietrza
w strefach na terenie kraju. W Polsce ocena jakości powietrza dokonywana jest w 46
strefach (12 aglomeracji powyżej 250 tys. mieszkańców, 18 miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy oraz 18 pozostałych obszarów województwa, niewchodzących w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i aglomeracji). Zgodnie
z ustawą Prawo ochrony środowiska, każdego roku wojewódzki inspektor ochrony
środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok
poprzedni dla następujących substancji: pył drobny PM10 oraz PM2,5, dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ołów, kadm, arsen, nikiel, rtęć, benzo(a)piren jako wyznacznik wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz
ozon. Na obszarach, gdzie stwierdzone zostało przekroczenie poziomów dopuszczanych i docelowych zanieczyszczeń powietrza istnieje obowiązek wykonania działań
naprawczych w formie programu ochrony powietrza. Zadania te wykonują zarządy
województw, które opracowują projekt programu, który jest następnie przyjmowany
w drodze uchwały sejmiku województwa.
Jednocześnie stale prowadzona jest polityka wspierająca działania, których wartością dodaną jest ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza. Wśród nich wymienić można skierowane do sektora bytowo-komunalnego, transportu i przemysłu, jak:
∙ wymiana starych wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych opalanych węglem
kamiennym na piece olejowe i gazowe;
∙ tennomodernizacja budynków;
∙ podłączenie do sieci ciepłowniczej;
∙ propagowanie paliw bardziej przyjaznych środowisku (gaz ciekły LPG, gaz sprężony CNG);
∙ floty pojazdów zasilane paliwami niskoemisyjnymi (elektryczność, biopaliwa);
tworzenie stref z ograniczonym ruchem pojazdów; stosowanie wysoko sprawnych urządzeń odpylających;
∙ zamiana paliwa węglowego na paliwa o mniejszej zawartości popiołu, w tym
zwłaszcza stosowanie węgla uzdatnianego;
∙ wprowadzanie nowych technologii niskoemisyjnych;
∙ wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja).
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Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Senatora, że na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska utworzony został portal dotyczący jakości powietrza, na którym udostępniane są bieżące oraz archiwalne informacje na temat stanu
jakości powietrza, programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Na ww. portalu znajduje się także odesłanie na strony wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, w tym również dla województwa podkarpackiego
(http://wios.rzeszow.pl/).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Panie Premierze!
Od niemal roku zajmuję się sprawą nielegalnej działalności żwirowni
prowadzonej na terenie sołectwa Broszkowice w małopolskiej gminie Oświęcim, położonej na terenie okręgu, który reprezentuję w Senacie RP, i z coraz
większym niepokojem przyglądam się kompletnej bezradności organów administracji rządowej i samorządowej działających w tej sprawie.
W sprawę likwidacji żwirowni zaangażowane zostały służby wojewody
małopolskiego, marszałka województwa małopolskiego, nadzoru budowlanego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, a także władze, inspekcje i służby szczebla gminnego oraz powiatowego. Jednak żadna
z wymienionych instytucji nie jest w stanie wyegzekwować likwidacji nielegalnie funkcjonującej żwirowni prowadzącej skandalicznie niszczycielską
działalność w korycie Wisły na terenie Broszkowic.
Mieszkańcy Broszkowic domagają się zamknięcia żwirowni w związku z jej szkodliwym i niszczycielskim wpływem na środowisko naturalne
od 2006 r., i taką decyzję podjął inspektor nadzoru budowlanego w 2010 r.
Sytuacja jednak się nie uspokoiła, ponieważ nie tylko prowadzący żwirownię nie dokonał całkowitej rozbiórki istniejącej instalacji wydobywczej żwiru
w korycie rzeki i nie została wykonana decyzja RZGW o przywróceniu międzywala do stanu poprzedniego, ale, co więcej, w tym samym miejscu pojawiły się nowe koparki i taśmociągi, co oznacza, że de facto powstała nowa
żwirownia kontynuująca prace poprzedniej.
Sytuacja w Broszkowicach jest niezwykle poważna, poprzednia i bieżąca działalność przedsiębiorcy wydobywającego żwir z dna Wisły stwarza
ogromne zagrożenie powodziowe dla wsi. Rzeka jest dewastowana, żwir
wykopuje się w odległości kilku metrów od wału przeciwpowodziowego,
zniszczono około 50 m prawego brzegu Wisły w celu zwiększenia ilości wydobywanego żwiru. Ponadto żwir wydobywany jest na znacznej głębokości,
co narusza naturalne dno rzeki. Przedsiębiorca podniósł teren międzywala
na obszarze 2,5 ha o 3 m i nadal podnosi, przez co zmniejszyło się i ciągle
będzie się zmniejszać koryto rzeki. Jednocześnie nie pozwolił on na podwyższenie wałów na długości około 600 m wzdłuż swoich działek. Te 600 m
to obniżenie istniejących obecnie wałów, przez które w przypadku powodzi woda zaleje sołectwo Broszkowice. Co istotne, jak zapewniał marszałek
województwa małopolskiego Marek Sowa: „z pieniędzmi na ten odcinek nie
ma problemu”. Efekt wspomnianych wyżej poczynań będzie tragiczny, wały
runą, gdy tylko wybrana zostanie kolejna, odpowiednio duża partia żwiru. Już w trakcie ostatniej powodzi w 2010 r. Broszkowice cudem tylko nie
znalazły się pod wodą. Woda jeszcze tym razem skierowała się w kierunku
sąsiedniego Bierunia, zalewając go na skalę dotąd niespotykaną.
Pomimo kroków podejmowanych przez wiele organów administracji,
w tym wojewodę małopolskiego, który między innymi w piśmie z dnia 3 października 2012 r. zwrócił się do prokuratora okręgowego w Krakowie, małopolskiego komendanta wojewódzkiego Policji, marszałka województwa
małopolskiego, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, małopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz
starosty oświęcimskiego o podjęcie, przez każdy z tych organów, czynności
związanych z nielegalną działalnością żwirowni oraz poboru materiału żwirowego z koryta Wisły na terenie sołectwa Broszkowice, w tym ukierunkowanych na doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, nie można się doczekać jakiejkolwiek informacji o skutecznych
zabiegach wymienionych podmiotów. Przyjmuję ten fakt z coraz większym
niedowierzaniem i rosnącą irytacją, jednocześnie stwierdzam, że w mojej
opinii nie może być zgody na tak wielką bezsilność organów administracyjnych i systematyczną przewlekłość ich działania, świadczącą o słabnącej
kondycji całego państwa.
W przedmiotowej sprawie toczono lub niedawno zakończono wiele postępowań administracyjnych prowadzonych przez wymienione poniżej organy.

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.
1. Postępowanie prowadzone przez marszałka województwa małopolskiego w zakresie wydania pozwoleń na pobór kruszywa i prowadzenie robót w Broszkowicach przez FHU „Bastek” Jolanta Jach i P. P. „Żegluga Krakowska” – Artur Kierczyński, w tym czynności wyjaśniające działania wyżej
wymienionych firm na tym obszarze w aspekcie przepisów ustaw: ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze i ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. W dniu 11 grudnia 2012 r. została wydana decyzja uwzględniająca uwagi samorządowego kolegium odwoławczego, odmawiająca pani Jolancie Jach prowadzącej działalność gospodarczą
zwolnienia z zakazów wynikających z art. 88n ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo
wodne w celu realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa stacji trafo kontenerowej na działce nr 86/13 w miejscowości Broszkowice”.
2. Postępowanie prowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotyczące zwolnienia z zakazów wynikających z art. 881
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca – Prawo wodne oraz na podstawie art. 88o
ust. 1 w związku z art. 881 ust. 1 pkt 1 i 3 wyżej wymienionej ustawy,
w przedmiocie przywrócenia stanu nieutrudniającego ochrony przed powodzią. Sąd Okręgowy w Krakowie III Wydział Karny wyznaczył na dzień
18 grudnia 2012 r. ostatnią rozprawę przed wydaniem wyroku – oskarżony A. Kierczyński (teren Broszkowic). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uzyskał informację o złożeniu w dniu 2 listopada 2012 r.
przez Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu wniosku o ukaranie A. Kierczyńskiego w sprawie składowania kruszywa w międzywalu rzeki Wisły
w Broszkowicach, w której RZGW w Krakowie występuje jako pokrzywdzony. W sprawach egzekucji należności finansowych A. Kierczyńskiego wobec
RZGW w Krakowie toczą się postępowania komornicze.
3. Postępowanie prowadzone przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Krakowie w pierwszej instancji w sprawie muru
oporowego stanowiącego zabezpieczenie skarpy brzegu basenu usytuowanego w prawym międzywalu rzeki Wisły w kilometrze 0+744 do 0+800 zostało zawieszone postanowieniem nr 1247/2012 z dnia 15 października
2012 r. Informacja o tym została przekazana do Prokuratury Rejonowej
w Oświęcimiu. Postanowieniem z dnia 5 października 2012 r. naczelnik
Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze umorzył postępowanie egzekucyjne
prowadzone wobec pana Artura Kierczyńskiego na podstawie tytułu wykonawczego nr 1/2011 w celu wyegzekwowania należności pieniężnej w wysokości 53022,18 zł z uwagi na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze obciążył wierzyciela (MWINB)
kosztami wyżej wymienionego postępowania egzekucyjnego. Wysokość
kosztów została określona w wysokości 545,69 zł. W wyniku zażaleń złożonych przez małopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
na powyższe postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie postanowieniem z dnia 10 grudnia
2012 r. uchylił zaskarżenie postanowienia w całości i przekazał sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze. Rozbiórka zakładu żwirowni w Broszkowicach pozostaje we właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Oświęcimiu.
4. Starosta oświęcimski jako organ administracji geologicznej w chwili
obecnej nie prowadzi postępowań administracyjnych, ale oczekuje na wyrok
wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Wyliczenie powyższych postępowań, a przede wszystkim ich mierny
wynik oraz regularne przeciąganie terminów i zupełny brak konkretnych
rozstrzygnięć, dających mieszkańcom Broszkowic nadzieję na odzyskanie
poczucia bezpieczeństwa, zmusiły mnie do sięgnięcia po Pana osobistą interwencję, gdyż odnoszę wrażenie, że pomimo mocno rozbudowanego aparatu
administracji, służb i inspekcji być może dopiero interwencja Prezesa Rady
Ministrów odniesie właściwy skutek.
Panie Premierze! Jako parlamentarzysta reprezentujący zachodnią Małopolskę w Senacie RP byłem już kilkakrotnie na miejscu przestępczej działalności właścicieli żwirowni, jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami
zagrożonego sołectwa i w pełni znam powiększającą się dokumentację w tej
sprawie. Im bardziej się ona powiększa, tym większe jest moje zdumienie,
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a nawet przerażenie bezradnością administracji w przedmiocie sprawy. Jestem przekonany – i powtarzam to z całą stanowczością – że jakakolwiek
działalność prowadzona w międzywalu Wisły, w bezpośrednim sąsiedztwie
wałów powodziowych, szczególnie w pobliżu zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, prowadząca do wzrostu zagrożenia powodziowego, powinna
zostać zakazana. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że dalsza zwłoka
i brak konkretnych działań ze strony poszczególnych organów administracji doprowadzą do katastrofy będącej tylko smutnym potwierdzeniem moich przypuszczeń. Sytuacja mieszkańców Broszkowic stale się pogarsza,
narasta niebezpieczeństwo zalania miejscowości przez wody Wisły. Nikogo
nie trzeba chyba przekonywać, że dalsza zwłoka i brak konkretnych działań pociągną za sobą katastrofalne wręcz skutki w sferze zagrożenia życia,
zdrowia oraz mienia prywatnego i publicznego, a także ochrony środowiska
naturalnego. Podczas roboczej wizyty Pana Premiera na miejscu tragicznej
katastrofy mieszkańcy Broszkowic będą mieli okazję osobiście Panu podziękować za „skuteczne” działania podległych Panu podmiotów.
Reasumując, pragnę wyrazić nadzieję, iż Pana zdecydowane działania
i oczywisty wpływ na wszystkie wymienione przeze mnie w tym piśmie podmioty, których działalność ma przełożenie na skuteczne rozstrzygnięcie sprawy żwirowni w Broszkowicach, pozwolą wyjaśnić niezbędne aspekty przedmiotowej sprawy i wyeliminować wszelkie stwierdzone nieprawidłowości,
co niewątpliwie pomoże po wielu latach bezsilności położyć kres dramatowi
ludzkiemu w sołectwie Broszkowice.
Przecież nie może być tak, że jeden obywatel, w dodatku prowadzący
nielegalną działalność, trzykrotnie blokuje wydane pozwolenie na budowę
wału mającego za zadanie zabezpieczyć życie i mienie całej społeczności sołectwa Broszkowice i staje się panem życia i śmierci ludzi zamieszkujących
tereny nadrzeczne. Nie może być tak, że w państwie, które mieni się państwem prawa, bezprawnie działający obywatel systematycznie „ustawia”
wiele instytucji tego państwa, wystawiając je na pośmiewisko i obniżając już
i tak bardzo niski poziom zaufania obywateli do tych instytucji i do państwa,
które jest przez te instytucje reprezentowane.
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowied
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 5 kwietnia 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 5 marca 2013 r. (sygn.
DSPA-4813-261-(1)/13), oświadczenie Senatora RP Pana Andrzeja Pająka w sprawie
żwirowni na terenie sołectwa Broszkowice w małopolskiej gminie Oświęcim, uprzejmie
przedstawiam informację o statusie toczących się postępowań i działań:
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1. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydział III Karny, prowadzone było
postępowanie przeciwko p. Arturowi Kierczyńskiemu, sygn. akt III K 347/08
z oskarżenia publicznego. W sprawie występował także Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jako oskarżyciel posiłkowy. P. Artur Kierczyński
był oskarżony o przestępstwo z art. 165 §1 i art. 90 ustawy Prawo budowlane,
art. 190 ust. 1 i art. 191 ustawy Prawo Wodne oraz o przestępstwo z art. 278
par. 1 KK w zw. art. 294 §1 KK, art. 191 ustawy Prawo Wodne i art. 118 ustawy
Prawo Geologiczne i Górnicze. W dniu 21 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy wydał wyrok uniewinniający p. Artura Kierczyńskiego w stosunku do wszystkich
zarzutów. Wyrok ten jest nieprawomocny. Z chwilą otrzymania wyroku wraz
z uzasadnieniem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie złoży apelację od niniejszego wyroku.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi aktualnie następujące postępowania administracyjne dotyczące działalności w miejscowości
Broszkowice:
a) Postępowanie z wniosku Pani Jolanty Jach prowadzącej działalność gospodarczą pn. Firma Handlowo-Usługowa BASTEK Jolanta Jach, ul. Rydygiera
31/38, 30-695 Kraków na podstawie art. 82 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn.
zm.) o wydanie decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniającej z zakazów
zmiany ukształtowania terenu i składowania materiałów dla składowania
materiału żwirowego pochodzącego z udrażniania drogi wodnej górnej Wisły w rejonie wsi Broszkowice k. Oświęcimia. W dniu 05.02.2013 r. została
wydana ponowna decyzja Dyrektora RZGW w Krakowie znak: OKI-mj-770869-13/09/13 odmawiająca zwolnienia z ww. zakazów. Po odwołaniu Pani
Jolanty Jach z dnia 01.03.2013 r. od ww. decyzji sprawa za pismem z dnia
11.03.2013 r., znak: OKI-mj-770-869-14/09/13 została przekazana do rozpoznania organowi II instancji Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
b) Postępowanie z urzędu na podstawie art. 88o ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145), które jest na etapie przygotowywania decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie nakazującej przywrócenie
stanu nieutrudniającego ochronę przed powodzią i niepowodującego zanieczyszczenie wód na koszt Pana Artura Kierczyńskiego, na działkach o aktualnych numerach: 716/1, 716/3, 716/4 (uprzednio posiadające numer:
716) – obręb Bobrek, 86/18, 86/19, 86/20 (uprzednio posiadające nr: 86/9),
88/39, 88/49, 88/50 (uprzednio posiadające nr: 88/30), 88/31, 277/12,
277/13 – obręb nr 2 Broszkowice, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. Powyższa decyzja zostanie
wydana w okresie do dwóch tygodni, wstępny projekt decyzji nakazuje Panu
Arturowi Kierczyńskiemu przywrócenie stanu nieutrudniającego ochronę
przed powodzią i niepowodującego zanieczyszczenia wód.
c) Postępowanie z wniosku Przedsiębiorstwa Prywatnego Żegluga Krakowska Artur Kierczyński, ul. Miłkowskiego 6/3, 30-349 Kraków na podstawie art. 881 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) o wydanie decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniającej z zakazów wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy
innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania
materiałów oraz wykonywania innych robót w przedmiocie wykonania pala
cumowniczego na działce nr 716/4, obręb Bobrek, jednostka ewidencyjna
Chełmek, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. W powyższym postępowaniu
wnioskodawca został wezwany do wniesienia opłaty skarbowej odpowiadającej wnioskowi. Po spełnieniu wymogów formalnych Dyrektor RZGW w Krakowie będzie prowadził postępowanie w ww. zakresie.
3. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu aktualnie prowadzi pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu postępowanie przygotowawcze nr RSD
299/13, 2Ds. 1821/12, w sprawie niszczenia gruntów pod śródlądowymi wo-
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dami powierzchniowymi w miejscowości Broszkowice powiat Oświęcim przez
Artura Kierczyńskiego i Jolantę Jach, tj. o przestępstwo z art. 191 ustawy – Prawo Wodne. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.03.2013 r., w ramach którego czynności wyjaśniające realizują: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu.
W latach 2006–2012 Policja przeprowadziła dotychczas 11 postępowań przygotowawczych o naruszenie przepisów prawa związanych z działalnością polegającą na eksploracji żwiru i piachu z koryta rzeki Wisły na terenie miejscowości
Broszkowice, gmina Oświęcim.
W latach 2009–2012 funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Oświęcimiu
uczestniczyli w czynnościach egzekucyjnych wykonywanych przez Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Krakowie w związku z decyzjami dotyczącymi rozbiórki nielegalnych budowli. W trakcie wykonywanych czynności służbowych dokonywali systematycznych kontroli na terenie żwirowiska pod kątem legalności
prowadzonej w tym miejscu działalności gospodarczej, w obecności na miejscu
kontroli właścicieli, tj. Artura Kierczyńskiego lub Jolanty Jach, którzy przedkładali kontrolującym niezbędne dokumenty potwierdzające legalność wykonywanej działalności. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego dokonywali
sprawdzenia legalności oznakowania drogi w rejonie zjazdu do międzywala rzeki Wisły oraz legalności samego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 933 nie stwierdzając w tym zakresie uchybień. Policjanci, pełniąc służbę na odcinku drogi
nr 933 obejmującym rejon żwirowni, otrzymywali zadania prowadzenia kontroli
samochodów ciężarowych pod kątem legalności przewożonego ładunku, stosowania przepisów związanych z przewozem drogowym rzeczy, zanieczyszczania
drogi i stosowania się do przepisów dotyczących ograniczenia tonażu.
4. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zleci w kwietniu
2013 r. aktualizację projektu przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego
rzeki Wisły w miejscowości Broszkowice, celem rozważenia, po otrzymaniu tego
opracowania, wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w ramach ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963), która umożliwiać będzie
ewentualną realizację inwestycji bez zgody właściciela gruntu tj. Pana Artura
Kierczyńskiego i Pani Jolanty Jach jeszcze w 2014 r.
W ocenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, właściwe organy administracji
publicznej podejmują działania zmierzające do wyeliminowania nielegalnego prowadzenia poboru materiału żwirowego i piasku z koryta rzeki Wisły firmy: P.P. „Żegluga
Krakowska” – Artur Kierczyński oraz FHU „BASTEK” – Jolanta Jach. Wyegzekwowanie powyższego będzie możliwe po uzyskaniu prawomocnego wyroku i dokonaniu
rozstrzygnięć przez te organy. Przedmiotowa sprawa została objęta przez Wojewodę
Małopolskiego bezpośrednim nadzorem, co powinno przywrócić ją do stanu zgodnego
z prawem.
Z poważaniem
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W styczniu br., gdy Sejm i wszystkie media owładnięte były dyskusją i głosowaniami nad związkami partnerskimi, Skarb Państwa sprzedał
11,75% akcji banku PKO BP SA za sumę 5 miliardów zł, która zasiliła budżet
państwa mającego na początku roku problemy z gromadzeniem dochodów
podatkowych. PKO BP SA to potentat na rynku bankowości w Polsce i, jak
podkreśla wielu, jedno z naszych ostatnich sreber rodowych. Bank, który
aktualnie przynosi duże zyski, zasila corocznie sporą dywidendą swojego
największego akcjonariusza, którym jest Skarb Państwa.
Dywidenda ta zasila budżet krajowy, nad którym sprawuje Pan nadzór
i który od czasu, gdy znajduje się pod Pana pieczą, zamyka się sporym deficytem, powiększając zadłużenie państwa do bardzo niebezpiecznych rozmiarów.
Z informacji, które do mnie docierają, wynika, że zadłużenie państwa
tylko w minionym roku 2012 wzrosło o około 80 miliardów zł, co przeliczone
na dolara po kursie 3 zł 15 gr przynosi astronomiczną kwotę 25,4 miliarda dolarów. Dług w podobnej wysokości – 25 miliardów dolarów – zostawił
nam za okres swoich dziesięcioletnich rządów w latach 1970–1980 towarzysz Edward Gierek. Zadłużenie to spłacaliśmy przez trzydzieści dwa lata,
a ostatnia rata została spłacona zaledwie kilka miesięcy temu, w październiku ubiegłego roku. Polskie społeczeństwo spłacało ten dług przez ponad
trzydzieści lat, mimo iż część tego długu została umorzona.
Panie Ministrze, mam do Pana kilka pytań! Czy robił Pan symulację,
kiedy zostanie spłacony przez polskie społeczeństwo dług powstały podczas
Pana rządów w Ministerstwie Finansów? Z czego spłacimy ten dług, gdy tak
dochodowe instytucje jak PKO BP SA, KGHM czy PZU są sukcesywnie przekazywane w obce ręce lub dopiero czeka je taki los jak spółki Lotos? Czy ci
zagraniczni inwestorzy, którym lekką ręką sprzedano dochodowe zakłady
pracy i banki, będą się składali na spłatę polskiego zadłużenia?
Czy „ogromny „dochód” – proporcjonalny do kosztów budowy – jaki przynosi „Basen Narodowy” wybudowany za gigantyczną kwotę 2 miliardów zł,
będzie przeznaczony na rozwój sportu w Polsce, czy na spłatę długu?
Z czego i jak długo nasze dzieci, wnuki i prawnuki będą spłacać tak wielki dług, skoro analogiczny, zaciągnięty przez towarzysza Edwarda Gierka
w ciągu dziesięciu lat i równy zaciągniętemu w ciągu jednego roku 2012,
spłacaliśmy przez trzydzieści dwa lata? Czy zastanawiał się Pan, jak przez
kolejne dziesięciolecia będą funkcjonowały z takim garbem polskie państwo
i polska gospodarka?
Kim będą Polacy pracujący teoretycznie we własnym kraju, ale w zakładach, które już do nich nie należą? Czy takie sprawy, jak zwolnienia
z tyskiej fabryki Fiata i coroczny ogromny transfer dochodów z niedawno
jeszcze polskich firm, nic Panu nie mówią?
Chciałbym znać Pana spojrzenie na poruszane przeze mnie zagadnienia,
spojrzenie wyrażone w kilku choćby zdaniach.
Z poważaniem
Andrzej Pająk
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Odpowiedź
Warszawa, 27 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Andrzeja Pająka złożone podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 r. (BPS/043-27-1104/13) przesyłam następujące wyjaśnienia.
1. Informacje ogólne
Z punku widzenia oceny wielkości obciążenia, jakim dla danej gospodarki jest
dług publiczny, powszechnie stosowaną miarą, ważniejszą od nominalnej wartości
długu jest jego relacja do rocznego PKB, a więc do skali tej gospodarki. Relacja długu
do PKB jest także miernikiem stosowanym przy porównywaniu poziomu zadłużenia
różnych krajów.
Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki nie jest konieczna ani nawet pożądana całkowita spłata długu publicznego. Współcześnie niemal nie występują państwa
rozwinięte, w których długu publicznego by nie było, a wykup zapadającego długu jest
refinansowany nowym długiem. Na koniec 2011 r. relacja długu publicznego do PKB
w Unii Europejskiej wyniosła 82,5%, a na koniec III kwartału 2012 r. 85,1% (w strefie
euro odpowiednio 87,3 i 90,0%). W Polsce relacja ta wg porównywalnej definicji UE
wyniosła 56,4% na koniec 2011 r. i 55,9% na koniec III kwartału 2012 r. Relacja państwowego długu publicznego (wg definicji krajowej, określonej w ustawie o finansach
publicznych) do PKB w 2011 r. wyniosła 53,5%.
Możliwość zaciągania długu pozwala na większą swobodę w kształtowaniu dochodów i wydatków państwa, tak że nie muszą one w każdym roku być sobie równe.
W ten sposób unika się niestabilności warunków prowadzenia działalności przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorców, gdyż w przeciwnym wypadku konieczna byłaby coroczna zmiana stóp podatkowych, dostosowująca dochody państwa do jego
wydatków, lub też coroczne uzależnianie zakresu usług świadczonych przez państwo
(np. w obszarze edukacji czy służby zdrowia) do wielkości dochodów. Dług publiczny
jest też istotnym warunkiem rozwoju krajowych rynków finansowych i punktem odniesienia dla stóp procentowych w gospodarce, a więc pośrednio warunkuje dostęp
gospodarstw domowych i przedsiębiorców do kredytu.
Prawidłowe zarządzanie długiem publicznym polega na zapewnieniu, aby dług nie
przekroczył poziomu uznawanego za bezpieczny (tj. umożliwiający jego terminową obsługę i wykup), koszty jego obsługi nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla budżetu
oraz aby bezpieczna była jego struktura (co oznacza m.in. nie za wysoki udział długu
krótkoterminowego czy w walutach obcych).
2. Strategia zarządzania długiem publicznym w Polsce
Co roku Minister Finansów opracowuje czteroletnią strategię zarządzania długiem
Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny. Dokument ten
Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie Rada
Ministrów przedstawia go Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej. Obecnie obowiązująca Strategia obejmuje lata 2013–2016 i zakłada stopniowe
ograniczanie relacji państwowego długu publicznego do PKB, w horyzoncie Strategii
poniżej progu 50% w 2016 r. Zmniejszać się również będzie relacja długu sektora
general government do PKB, która przy przyjętych założeniach w horyzoncie Strategii
osiągnie poziom 52,0%.
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Już w 2012 r. relacja długu do PKB uległa obniżeniu, po raz pierwszy od 2007 r.
Według szacunków MF (pełne dane zostaną opublikowane 29 marca br.) relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtowała się poniżej 53%, a relacja długu
sektora general government poniżej 56%. W 2012 r. istotnie zmniejszyły się też rentowności skarbowych papierów wartościowych (SPW), co będzie wpływało na ograniczenie kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.
Obniżenie długu publicznego w relacji do PKB w 2012 r. oraz oczekiwana kontynuacja tego trendu w kolejnych latach jest rezultatem wysiłków rządu mających na celu
konsolidację finansów publicznych i ograniczenie strukturalnego deficytu finansów
publicznych. Deficyt sektora general government uległ obniżeniu w 2011 r. do 5,0%
PKB z 7,9% PKB w 2010 r. Według szacunków Komisji Europejskiej deficyt sektora
general government w 2012 r. uległ dalszemu obniżeniu – do 3,5%. Polska jako jeden
z krajów objętych procedurą nadmiernego deficytu jest zobligowana do jego trwałego
i wiarygodnego zlikwidowania. Ważnym elementem wzmocnienia krajowych ram budżetowych ma być docelowa reguła wydatkowa która – po obniżeniu deficytu sektora do
poziomu MTO (medium term objective, obecnie -1% PKB) – będzie stabilizować saldo
sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie średniookresowego celu
budżetowego.
Konsolidacja finansów publicznych prowadzona konsekwentnie przez rząd przy
jednoczesnym zapewnieniu dodatniego wzrostu gospodarczego została pozytywnie
oceniona przez agencje ratingowe. W lutym br. agencja Fitch podniosła perspektywę
ratingu Polski do „pozytywnej”, natomiast w marcu agencja ratingowa JCR (Japan
Credit Rating Agency) podwyższyła rating Polski o jeden stopień do poziomu „A”. Decyzje świadczą o rosnącej wiarygodności kredytowej Polski, traktowanej przez inwestorów jako regionalna bezpieczna przystań, nie zaś jedna z wielu tzw. gospodarek
wschodzących.
W odniesieniu do sprzedaży akcji PKO BP należy zauważyć, że 10,25% akcji PKO
BP (tj. 83,7% z całej puli akcji) sprzedanych w 2013 r. stanowiło ofertę BGK. Skarb
Państwa zbył wówczas jedynie 2,0% udziałów PKO BP. Oznacza to, że wpływy ze
sprzedaży akcji PKO BP w zdecydowanej większości zasiliły BGK, co umożliwi temu
bankowi wsparcie wzrostu gospodarczego Polski poprzez akcję kredytową i system
gwarancji i poręczeń. Tylko część wpływów ze sprzedaży akcji przez Skarb Państwa
zasiliła budżet państwa, reszta zgodnie z obowiązującymi regulacjami wpłynęła m.in.
na Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Nauki i Technologii
Polskiej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Wojciech Kowalczyk
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Oświadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi zwracam się
do Pana w sprawie planowanej likwidacji bądź wyłączenia z ruchu osobowego linii kolejowej na odcinku Sokółka – Augustów – Suwałki.
Rzeczona linia kolejowa stanowi część linii Warszawa – Białystok – Sokółka – Augustów – Suwałki – granica państwowa. Łączy Augustów i Suwalszczyznę z Białymstokiem i centrum Polski. Według informacji prasowych, we
wnioskach zawartych w raporcie firmy doradczej McKinsey, przygotowującej raport na zlecenie PKP PLK, znalazła się teza o potrzebie wyłączenia z ruchu, przekazania innemu podmiotowi lub docelowej likwidacji rzeczonego
odcinka sieci. Plany wyłączenia z ruchu torów ma przewidywać najnowsza
strategia PKP do 2015 r. Plan zamknięcia linii Sokółka – Augustów – Suwałki
wydaje się tym bardziej prawdopodobny, że od wielu lat odcinek ten ulega
degradacji wskutek rażących zaniedbań w bieżącej konserwacji i inwestycjach. Jednocześnie obecnie linia ta w dalszym ciągu stanowi najważniejsze połączenie, swego rodzaju „kręgosłup” regionalnego systemu korytarzy
transportowych województwa podlaskiego.
Likwidacja linii łączącej duże miasta powiatowe (Augustów, Suwałki)
ze stolicą regionu szczebla NUTS 2 znacząco utrudni realizację funkcji przez
cały region, a także przez miasto Białystok jako jego stolicę. Z punktu widzenia takich miast jak Augustów oznacza degradację miejscowości i całego
powiatu.
Likwidacja najważniejszej linii regionalnej i jednej z najważniejszych linii łączących Polskę z sąsiednimi krajami Unii Europejskiej jest sprzeczna
zarówno z dokumentami planistycznymi szczebla regionalnego (Strategia
Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.) i Unii Europejskiej. W szczególności wyłączenie odcinka łączącego de facto dwa największe miasta regionu (Białystok i Suwałki) ze sobą, z granicą państwową i ze stolicą kraju
z sieci priorytetowych dróg kolejowych jest sprzeczne z zasadami Zielonej
Księgi TEN-T, ponieważ obniża spójność rozumianą jako „łączenie regionów
o różnym poziomie rozwoju i różnych właściwościach terytorialnych” i „połączenia z ośrodkami rozwoju gospodarczego”. Oznacza to niebezpieczeństwo
pojawienia się w przyszłości zarzutów podważających legalność działań
PKP PLK i administracji państwowej w kontekście europejskich zasad rozwoju regionalnego.
Biorąc to wszystko pod uwagę, stanowczo opowiadam się za utrzymaniem połączeń kolejowych na odcinku Sokółka – Augustów – Suwałki. Należy
bez zbędnej zwłoki przeprowadzić modernizację tej linii kolejowej, w tym
elektryfikację odcinka od Sokółki do Augustowa. Poprawa jakości infrastruktury umożliwi zwiększenie ruchu pasażerskiego i towarowego na tej trasie
i przyczyni się do przyspieszenia rozwoju zainteresowanych gmin i powiatów, a także całego regionu.
Z poważaniem
Bohdan Paszkowski
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Odpowiedź
Warszawa, 20 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Nr BPS-043-27-1105/13 z dnia 26 lutego 2013 r. przekazujące oświadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego w sprawie planowanego zamknięcia linii kolejowej Sokółka – Augustów – Suwałki złożone na 27. posiedzeniu
Senatu w dniu 21 lutego 2013 r., wyjaśniam, że powyższa linia nie jest planowana
ani do likwidacji, ani też do czasowego wyłączenia. Linia kolejowa nr 40 jest odgałęzieniem korytarza transportowego E 75 w kierunku północnym przez Augustów do
Suwałk, skąd trasa prowadzi dalej do przejścia granicznego między Polską a Litwą
w Trakiszkach. Linia ta ma duże znaczenie zarówno dla przewozów pasażerskich jak
i towarowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Na trasie tej kursuje pociąg
międzynarodowy Warszawa – Szestokai finansowany przez Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej na mocy umowy z PKP Intercity SA. Natomiast
utrzymanie połączenia regionalnego Suwałki – Sokółka – Białystok w rozkładzie jazdy
pociągów 2012/2013 i w kolejnych rocznych rozkładach jazdy zależy wyłącznie od
samorządu województwa podlaskiego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że PKP Polskie Linie Kolejowe SA nie zakłada
w województwie podlaskim wyłączenia żadnej linii kolejowej, na której realizowane
są przewozy pasażerskie. Nie ma więc zagrożenia likwidacji jakiegokolwiek połączenia kolejowego. Wyłączenie linii kolejowych nie oznacza jednak ich fizycznej likwidacji. W przypadku nowych okoliczności gospodarczych ruch pociągów może zostać
przywrócony.
W sprawie modernizacji linii nr 40, na podstawie informacji otrzymanych z PKP
Polskie Linie Kolejowe SA wyjaśniam, że w ramach dostępnych środków, będą jedynie
prowadzone prace utrzymaniowo-naprawcze, które mają na celu bieżące usuwanie
usterek. Natomiast od roku 2015 możliwe będzie finansowanie prac utrzymaniowych
ze środków z tzw. „offsetu” tj. środków zaoszczędzonych w ramach projektu 7.1-45
„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii
kolejowej nr 18 Kutno – Płock na odcinku Toruń – Bydgoszcz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie powyższej odpowiedzi, dziękując jednocześnie Panu Senatorowi Bohdanowi Paszkowskiemu za zainteresowanie się tematyką kolejowych przewozów pasażerskich.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
W ramach prowadzonych przez moje biuro senatorskie we Włocławku
działań, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, od dłuższego czasu prowadzone są darmowe porady prawne. Pomysł zrodził się z chęci pomocy
najbiedniejszym osobom. Ponadto w pierwszych miesiącach funkcjonowania
biura zaobserwowaliśmy, iż wiele osób, przychodząc na dyżury parlamentarzystów, szuka właśnie pomocy prawnej.
Bezpłatna pomoc prawna od początku skierowana była do osób najuboższych, ponieważ to właśnie ta grupa ma największe problemy w poradzeniu sobie z przepisami i ich prawidłową interpretacją. Nieznajomość
prawa wielokrotnie przyczynia się do wielu problemów, bardzo często do
problemów finansowych, z którymi i tak muszą się borykać osoby szukające
u nas pomocy.
W ciągu kilku lat udzielania porad prawnych pracownicy biura zauważyli, że większość spraw dotyczy kłopotów z prawem spadkowym. Nieznajomość podstawowych przepisów z tego zakresu powoduje bardzo duży dyskomfort i wielokrotnie prowadzi do poważnych problemów w sytuacji, która
i tak jest bardzo przykra. Najczęściej pojawiające się problemy z prawem
spadkowym dotyczą procedur nabywania spadku, przyjęcia i odrzucenia
spadku, zachowku, sporządzenia testamentu. Ponadto wiele osób ma problem z dostępem do informacji na wyżej wymieniony temat, często również
nie posiadają wiedzy o właściwych organach, które mogą im pomóc.
Drugą dziedziną prawa, której nieznajomość uwidoczniła się podczas prowadzenia bezpłatnych porad prawnych, jest prawo rodzinne. Najwięcej problemów pojawia się w zakresie opieki nad dziećmi i w zakresie alimentów.
Należy wziąć pod uwagę, iż sprawy wyżej wymienione dotyczą problemów zwykłego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Śmierć osoby
bliskiej zdarza się prawie każdemu. Najczęściej wiedza na temat postępowania spadkowego uzyskiwana jest pokątnie i najczęściej jest niezgodna
z prawdą.
Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi działania informacyjne skierowane do
osób najuboższych, a jeśli tak, to w jakiej formie.
Z poważaniem
Andrzej Person


Odpowied
Warszawa, 27 marca 2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Andrzeja Persona dotyczące problematyki bezpłatnych porad prawnych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Minister Sprawiedliwości dostrzega istotną wagę potrzeby zapewnienia niezamożnym osobom, które nie są w stanie na własny koszt skorzystać z pomocy profesjo-
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nalnego prawnika, zapewnienia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym
również w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego, czego w szczególności dotyczy
oświadczenie.
Należy jednak zauważyć, że pomoc prawna polegająca na udzielaniu fachowych,
cechujących się zindywidualizowanym charakterem porad prawnych, przez osoby
o udokumentowanej wiedzy, winna być świadczona z uwzględnieniem konieczności zapewnienia efektywnego, a nie jedynie iluzorycznego charakteru takiej pomocy. W tym kontekście prowadzenie działalności jedynie informacyjnej skierowanej do
osób najuboższych może okazać się nieefektywne, z uwagi na niemożność udzielania
informacji o zindywidualizowanym charakterze.
Podkreślić należy, że obowiązujące regulacje prawne, w szczególności ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362,
z późn. zm.), obowiązek zapewnienia osobom niezamożnym poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, nakładają na powiaty. Natomiast prowadzenie rejestru
jednostek specjalistycznego poradnictwa zgodnie z powołaną ustawą jest obowiązkiem wojewodów.
Nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej na etapie przedsądowym osobom potrzebującym takiej pomocy udziela, w zróżnicowanym zakresie, wiele podmiotów zarówno w ramach głównego, jak i dodatkowego przedmiotu działalności.
W szczególności należy w tym zakresie wymienić organizacje pozarządowe, w tym
sieci poradnicze skupione w Związku Biur Porad Obywatelskich oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Biura Obsługi Interesantów w sądach, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (np. w sprawach alimentacyjnych), Państwową Inspekcję Pracy – udzielającą porad z zakresu prawa pracy w swoich oddziałach, działających w strukturach powiatowych Rzeczników Praw
Konsumenta, jak również samorządy prawnicze, w szczególności adwokacką i radcowską, organizujące dni bezpłatnych porad prawnych. Informacji na temat prawa
spadkowego – np. poprzedzającej sporządzenie testamentu – udzielają także notariusze i informacja taka nie ma charakteru odpłatnego.
Należy również wskazać na możliwość domagania się w toku postępowania toczącego się przed sądami powszechnymi oraz postępowania toczącego się przed sądami
administracyjnymi, przez stronę takiego postępowania, ustanowienia dla niej pełnomocnika albo obrońcy z urzędu, w wypadkach w których z uwagi na status materialny
strona postępowania nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy bez uszczerbku
utrzymania koniecznego (niezbędnego) dla siebie i rodziny (art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 78 Kodeksu postępowania karnego, art. 246 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Powołane rozwiązania gwarantują osobom niezamożnym wsparcie prawne w toku
postępowania, co usuwa ograniczenia wynikające z niedostatecznej znajomości prawa
strony takiego postępowania i niemożności samodzielnego sfinansowania potrzebnej
w toku takiego postępowania profesjonalnej pomocy.
Tym niemniej Minister Sprawiedliwości dostrzega – niezależnie od zaangażowania wymienionych podmiotów w zapewnienie niezamożnym obywatelom dostępu do
fachowej pomocy prawnej – że istniejące rozwiązania nie są wystarczające i nie mogą
stanowić podstawy systemu efektywnego wsparcia obywateli w tym zakresie.
W Ministerstwie Sprawiedliwości obecnie prowadzone są prace nad koncepcją systemu nieodpłatnej pomocy prawnej ograniczonej do etapu przedsądowego, który byłby
możliwy do wdrożenia w warunkach trudnej sytuacji budżetu państwa, wymagającej
szczególnie ostrożnego podejścia do wydatków publicznych. Zagadnienie finansowania systemu jest bowiem znaczącym czynnikiem warunkującym kształt rozważanych
rozwiązań, pozostając w toku dotychczas przeprowadzonych analiz jedną z najtrudniejszych do pokonania przeszkód. Konieczne jest bowiem opracowanie racjonalnego
kompromisu pomiędzy postulatem jak najpełniejszego zaspokojenia uzasadnionych
potrzeb społecznych, a nakazem racjonalnego wydatkowania środków budżetowych.
Niezależnie od powyższego, Minister Sprawiedliwości podejmuje szereg działań mających na celu podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa. Szczególnie istotną
inicjatywę, ukierunkowaną na wzrost tej świadomości u młodych obywateli, stanowi
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Porozumienie w sprawie edukacji prawnej młodzieży. Kolejne już porozumienie dotyczące tej problematyki, podpisane przez Ministra Sprawiedliwości oraz podmioty
współdziałające – Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów „Themis”
oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zostało zawarte w dniu 13 lutego br.,
regulując współpracę przy programie edukacji prawnej młodzieży, który rozpocznie
się w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 i będzie trwał do zakończenia
roku szkolnego 2013/2014. W ramach programu prowadzone będą wykłady z wiedzy
o prawie dla młodzieży szkół z terenu całej Polski, które zgłosiły chęć przystąpienia do
tego, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem – jak wynika z poprzednio realizowanych w tym zakresie działań – programu.
Równie istotną inicjatywę w zakresie rozwijania i promowania edukacji prawnej
stanowił zrealizowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2010 r., współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. W jego ramach ponad 7 tys.
uczniów szkół średnich oraz ponad 1,7 tys. studentów zdobywało wiedzę prawniczą,
uczestnicząc w spotkaniach edukacyjnych poświęconych problematyce przestrzegania
prawa oraz konsekwencji związanych z jego naruszeniem. W trakcie spotkań poruszano m.in. tak istotne obecnie zagadnienia, jak problematyka praw ofiar przestępstw,
zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, bezpieczeństwa w internecie, jak
również przedstawiono ich uczestnikom wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, praw i obowiązków związanych z udziałem w postępowaniach sądowych oraz informacje o mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
Ważny element edukacyjnej działalności Ministra Sprawiedliwości stanowi publikowanie broszur informacyjnych odnoszących się do problematyki udziału obywatela
w postępowaniach prowadzonych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie wartościowe znaczenie, z uwagi na jego kompleksowy charakter, ma poradnik
„Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”, składający się z trzech broszur, odnoszących się do różnych postępowań (zatytułowanych odpowiednio: „Obywatel w postępowaniu cywilnym”, „Obywatel w postępowaniu karnym”, „Obywatel
w postępowaniu sądowoadministracyjnym”). Poradniki te, obejmujące również zbiór
wzorów pism procesowych, są dostępne w postaci elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości obecnie przygotowuje się ponadto do realizacji
współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, w ramach którego w 150
gimnazjach i 150 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone specjalne warsztaty poświęcone problematyce funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Za pośrednictwem Oddziału Regionalnego POL-ILKO we Włocławku do
mojego biura senatorskiego dotarły liczne niepokojące sygnały mówiące
o pogarszającej się sytuacji stomików w Polsce. Poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia zaczęły wprowadzać szereg oszczędności, pogarszając tym samym sytuację związaną ze świadczeniami dla stomików.
Sytuacja pacjentów ze stomią jest specyficzna nie tylko ze względu
na oczywisty dyskomfort, ale również dlatego, że 80% pacjentów to osoby
chorujące na nowotwory. Obciążenia fizyczne, psychiczne i dodatkowo finansowe powodują, że kwestia bezpłatnego dostępu do sprzętu stomijnego
i wszelkich akcesoriów jest niezwykle istotna.
Z końcem roku NFZ powiadamia o swoich planach związanych z ograniczeniem dostępu do sprzętów dla pacjentów. Kujawsko-Pomorski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po raz kolejny wprowadza
ograniczenia w katalogu refundowanego sprzętu. Ponadto mają miejsce coraz większe ograniczenia w dostępie do specjalistycznej opieki stomijnej,
tj. do poradni stomijnych. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby wprowadzać wyżej wymienione zmiany.
Od kilku lat bezskutecznie środowiska stomijne apelowały o urealnienie
limitów na sprzęt stomijny oraz podmiotowe traktowanie pacjentów. Odnosi
się wrażenie, że kolejne działania, projekty Ministerstwa Zdrowia są próbą
ograniczenia pewnych standardów, które wypracowano w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Dla porównania podam, że w innych krajach europejskich stomicy mają szereg dodatkowych świadczeń na akcesoria do pielęgnacji stomii.
Ponadto pragnę zwrócić uwagę na specyficzny charakter wyżej wymienionego schorzenia, które wiąże się z tym, że te osoby mają wiele problemów
związanych z funkcjonowaniem na co dzień. Dodatkowym dyskomfortem
może być to, iż pozostają oni w permanentnej niepewności co do możliwości
pobierania przyszłych świadczeń.
Szanowny Panie Ministrze, w związku z tym zwracam się z następującymi pytaniami.
1. Czy poszczególne oddziały NFZ mogą samodzielnie zmieniać katalog
refundowanych przedmiotów?
2. Czy w resorcie trwają prace mające na celu uregulowanie świadczeń
w zakresie dostępu do sprzętu stomijnego oraz innych świadczeń potrzebnych tej grupie pacjentów?
Z poważaniem
Andrzej Person
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Stanowisko
Warszawa, 2013.03.26
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Andrzeja Persona na 27. posiedzeniu Senatu z dniu 21 lutego 2013 r., skierowanym do Ministra Zdrowia, w sprawie sytuacji pacjentów ze stomią w Polsce, uprzejmie informuję, iż z uwagi na konieczność pozyskania danych niezbędnych do przygotowania wyjaśnień w przedmiotowej
sprawie, odpowiedź na oświadczenie Pana Senatora zostanie udzielona w terminie do
3 kwietnia 2013 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann


Odpowied
Warszawa, 2013.04.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Andrzeja Persona, złożone na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. i skierowane do Ministra Zdrowia, w sprawie
sytuacji pacjentów ze stomią w Polsce, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Realizacja zagwarantowanego w art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
prawa do ochrony zdrowia, w tym także do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w sprzęt stomijny, odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, ze zm.), zwanej dalej
ustawą.
Na podstawie art. 15 ustawy, świadczeniobiorcy mają na zasadach określonych
w ustawie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie
zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie.
Jednocześnie wskazania medyczne oraz wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz
środki pomocnicze, finansowanych ze środków publicznych zawiera rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
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z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, ze zm.). Zgodnie z poz. 14 załącznika nr 2 do wskazanego rozporządzenia, w zakresie zaopatrzenia w sprzęt stomijny,
świadczeniobiorcom przysługuje refundacja worków samoprzylepnych jednorazowego
użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny (np.
zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na
– jelicie cienkim (ileostomia) – limit 400 zł,
– jelicie grubym (kolostomia) – limit 300 zł,
– układzie moczowym (urostomia) – limit 480 zł,
bezpłatnie, raz na miesiąc, na zlecenie: chirurga, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, felczera, a w przypadku urostomii – także lekarza specjalisty urologii lub urologii dziecięcej. Pacjenci po otrzymaniu zlecenia i po jego potwierdzeniu we właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia, mogą zrealizować zlecenie u wybranego świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Odnosząc się do pytania Pana Senatora, czy poszczególne oddziały NFZ mogą samodzielnie zmieniać katalog refundowanych przedmiotów, wyjaśnić należy, że Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest do finansowania świadczeń gwarantowanych przysługujących świadczeniobiorcom kierując się zasadą równości dostępu do
świadczeń zdrowotnych dla wszystkich świadczeniobiorców oraz regulacjami prawa
powszechnie obowiązującego, w tym przepisami zawartymi we wskazanym wyżej rozporządzeniu. Oznacza to, że oddziały wojewódzkie NFZ nie mogą samodzielnie zmieniać katalogu refundowanych wyrobów medycznych.
Ponadto należy dodać, iż refundacja świadczeń w zakresie zaopatrzenia w sprzęt
stomijny jest realizowana bez udziału własnego świadczeniobiorców w limicie ceny
i we wszystkich oddziałach wojewódzkich Funduszu odbywa się na tych samych zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
Odpowiadając z kolei na pytanie Pana Senatora, czy w resorcie zdrowia trwają prace mające na celu uregulowanie świadczeń w zakresie dostępu do sprzętu stomijnego,
uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Zdrowia przygotowywany jest obecnie projekt
rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
który stanowi realizację upoważnienia ustawowego z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 ze zm.),
zwanej dalej ustawą refundacyjną. Projektowany akt prawny zawiera katalog wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie wraz z określeniem limitów ich finansowania ze
środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie
oraz kryteria ich przyznawania, uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób ich wytwarzania, oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego
do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu dotyczące zaopatrzenia
pacjentów z wyłonioną stomią mają na celu w jak największym stopniu zabezpieczenie ich potrzeb. Dodać także należy, iż zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej,
przywołane na wstępie rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz
środki pomocnicze, zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy refundacyjnej, czyli do dnia 1 stycznia 2014 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka,
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia,
Roberta Mamątowa, Macieja Klimy
oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W Polsce obowiązuje ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych uchwalona 20 stycznia 2011 r. To nowe prawo normuje kwestie odpowiedzialności funkcjonariuszy wobec Skarbu Państwa,
jednostek samorządu i innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub
zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.
W związku z powyższym pragniemy zapytać Pana Premiera o szczegóły wdrażania wyżej wymienionej ustawy, a dokładnie o to, ile środków
pozyskano w ramach funkcjonowania tych przepisów. Czy w związku
z udokumentowanymi błędami urzędników Skarb Państwa wypłacił jakieś
odszkodowania jako podmiot odpowiedzialny i ponoszący konsekwencje finansowe? Czy odzyskał je później od tych funkcjonariuszy, którzy stali się
względem niego odpowiedzialni majątkowo w wyniku popełnionych błędów?
Prosimy o informację, jakie są osiągnięte nadwyżki lub poniesione straty
z tytułu obowiązywania niniejszej ustawy, a tym samym określenie salda
budżetu państwa.
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień w powyższej kwestii.
Z poważaniem
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Andrzej Pająk
Krzysztof Słoń
Robert Mamątow
Maciej Klima
Grzegorz Wojciechowski

Odpowied
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 28.03.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów: Bogdana Pęka, Marka
Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka,
Krzysztofa Słonia, Roberta Mamątowa, Macieja Klimę i Grzegorza Wojciechowskiego
na 27. posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 stycznia 2013 r., uprzejmie informuję.
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Oświadczenie dotyczy funkcjonowania ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
(Dz.U. Nr 34, poz. 173), która weszła w życie z dniem 17 maja 2011 r. Celem tej ustawy było wypełnienie luki w obszarze naprawiania szkód powstałych przy wykonywaniu władzy publicznej odnoszącej się do braku obowiązku aktywności w zakresie pociągania do odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, rzeczywistych sprawców
szkód. Przed uchwaleniem tej ustawy panowało przekonanie, iż funkcjonariusz publiczny nie ponosi odpowiedzialności za swoje działania lub zaniechania, które wyrządziły szkodę osobie trzeciej. Stanowisko takie ugruntowane przez głośne sprawy medialne było przyczyną społecznego niezadowolenia. W rzeczywistości, przed wejściem
w życie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa istniały w polskim systemie rozwiązania prawne, pozwalające
na dochodzenie od funkcjonariuszy publicznych roszczeń zwrotnych (regresowych)
w razie zapłaty odszkodowania przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną osobę prawną ponoszącą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy
wykonywaniu władzy publicznej. Jednakże do dnia wejścia w życie tej ustawy Skarb
Państwa mógł wnieść powództwo przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu
szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej, a od 17 maja 2011 r. jest
zobowiązany do podjęcia stosownych kroków prawnych celem realizacji tego uprawnienia. Tym samym ryzyko odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych istniało już przed wejściem w życie tej ustawy, jednakże w węższym zakresie
aniżeli obecnie.
Sformułowane w oświadczeniu pytania zawierają prośbę o wskazanie ile środków
pozyskano w ramach funkcjonowania tych przepisów (ustawy o odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa), czy w związku z udokumentowanymi błędami urzędników Skarb Państwa wypłacił jakieś odszkodowania jako podmiot odpowiedzialny i ponoszący konsekwencje finansowe,
czy odzyskał je później od tych funkcjonariuszy, którzy stali się względem niego
odpowiedzialni majątkowo w wyniku popełnionych błędów, jak również o wskazanie
jakie są osiągnięte nadwyżki lub poniesione straty z tytułu obowiązywania wyżej
cytowanej ustawy.
W związku z tym pragnę wyjaśnić, że informacje statystyczne gromadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
(Dz.U. poz. 446 z późniejszymi zmianami) obejmują przede wszystkim dane dotyczące
ogólnej ewidencji spraw sądowych. Uszczegółowienie tych danych dotyczy wyłącznie
tych spraw, które podlegają symbolizacji według załączników do zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania
sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5,
poz. 22 z późniejszymi zmianami).
W wykazie spraw cywilnych podlegających symbolizacji nie zostały uwzględnione
sprawy rozstrzygane w trybie ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, stąd Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje takimi danymi.
Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad zmianą przepisów zarządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu
działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej mające
na celu, między innymi, uaktualnienie wykazu spraw podlegających symbolizacji.
Jednakże nawet wprowadzenie symbolizacji tej kategorii spraw nie pozwoli na
udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu. Ustalenie łącznej wysokości zasądzonych na podstawie tej ustawy odszkodowań od funkcjonariuszy publicznych wymagałoby bowiem zbadania akt konkretnych spraw sądowych, a wskazanie
w jakim stopniu zostały one wyegzekwowane, zwrócenia się do wierzycieli.
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Należy przy tym zauważyć, że stosunkowo krótki czas obowiązywania tej ustawy
nie pozwala na formułowanie ogólnych wniosków dotyczących skutków jej wprowadzenia. Kwestie te mogą w przyszłości stanowić przedmiot badań Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości w ramach analizy funkcjonowania nowych regulacji prawnych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego,
Krzysztofa Słonia oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
Szanowny Panie Ministrze!
Przyjmujemy do wiadomości odpowiedź Pana Ministra na oświadczenie
z 20 grudnia 2012 r. w sprawie efektywności postępowania upadłościowego
dotyczącego firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej. Rozumiemy, że stosownie do
zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych, dokonanej w 2011 r., jako
minister sprawiedliwości nie ma Pan prawa zapytać sądu o nic.
Jednocześnie odwołujemy się do sugestii wiceministra sprawiedliwości,
pana Rafała Królikowskiego, który na posiedzeniu senackiej Komisji Spraw
Unii Europejskiej sugerował, że odpowiedzi na pytanie dotyczące efektywności postępowania upadłościowego może udzielić sędzia komisarz.
Ponieważ nie znamy sędziego komisarza i nie chcielibyśmy urazić jego
wrażliwości, prosimy, by Pan Minister Sprawiedliwości zechciał przekazać
sędziemu komisarzowi nasze pytanie, wraz z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w kwestii poruszonej w oświadczeniu z 20 grudnia 2012 r.
Oto jego brzmienie: „W związku z moim wcześniejszym zapytaniem z dnia
22 grudnia 2011 r. (odpowiedź z 1 lutego 2012 r.) w sprawie postępowania
upadłościowego dotyczącego firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej, toczącego
się przed sądem gospodarczym w Łodzi, proszę o aktualną informację o tym,
jaka jest obecnie efektywność tego postępowania. Jakie należności wyegzekwował syndyk masy upadłościowej na rzecz wierzycieli, ile na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych wierzycieli będących państwowymi
osobami prawnymi oraz jakie były koszty działalności syndyka od początku
postępowania upadłościowego w 2010 r.?”.
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia powyższej
kwestii.
Z poważaniem
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Krzysztof Słoń
Robert Mamątow
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Odpowiedź
Warszawa, 20.03.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Panów senatorów Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego,
Krzysztofa Słonia i Roberta Mamątowa złożonym na 27. posiedzeniu Senatu RP w dniu
21 lutego 2013 r. uprzejmie informuję, że w pełni aktualne pozostaje stanowisko zajęte w odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r., DSO-1II-071-43/12 dot. BPS/043-24-954-MS/12.
Tym samym wobec braku informacji o poszczególnych postępowaniach sądowych
niezmiennie nie jest możliwe spełnienie oczekiwań Panów senatorów i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w treści opisanego wyżej oświadczenia, a dotyczące postępowania upadłościowego Pani Iwony Ś. prowadzącej działalność pod firmą Firma
Produkcyjno-Handlowa „IVETT” w Rawie Mazowieckiej.
Przedmiotem obecnego oświadczenia jest prośba skierowana do Ministra Sprawiedliwości o przekazanie treści pytania sformułowanego przez Panów senatorów,
a dotyczącego przebiegu ww. postępowania upadłościowego, sędziemu komisarzowi.
Oświadczenie to nie wymaga zatem zajęcia stanowiska przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie, która może być przedmiotem oświadczenia senatorskiego. Z samego
faktu, że Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądów nie wynika, aby przedmiotem oświadczeń senatorskich mogły
być prośby o przekazanie korespondencji sądom czy sędziom. Zgodnie z art. 49 ust. 4
uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu „Oświadczenia senatorów, jeżeli zawierają wnioski i uwagi kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli organów i instytucji państwowych lub samorządowych, są niezwłocznie przekazywane przez Marszałka Senatu do wskazanych
adresatów w celu zajęcia stanowiska”. Tym samym Minister Sprawiedliwości nie może
przekazać oświadczenia senatorskiego sędziemu komisarzowi.
Jednocześnie Minister Sprawiedliwości nie jest uprawiony do nadawania oświadczeniu innej formy i treści niż wybrana przez jego autorów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka,
Marka Martynowskiego, Krzysztofa Słonia,
Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Roberta Mamątowa oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
W oświadczeniu z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwróciliśmy się między innymi do Prokuratora Generalnego oraz do Ministra Zdrowia o zainteresowanie
się sprawą postępowań karnych (Prokurator Generalny) oraz postępowań
służbowych (Minister Zdrowia) dotyczących śmierci Marcina O., pacjenta
Szpitala Rejonowego w Żywcu, w dniu 12 stycznia 2009 r. Udzielone nam
przez Prokuratora Generalnego oraz Ministra Zdrowia odpowiedzi są niestety nierzetelne, a w przypadku odpowiedzi Ministra Zdrowia mamy nawet do
czynienia z odpowiedzią ewidentnie nieprawdziwą.
W części oświadczenia adresowanej do Prokuratora Generalnego zwróciliśmy uwagę na dwie opinie lekarskie wskazujące dość jednoznacznie na
odpowiedzialność lekarzy Szpitala Rejonowego w Żywcu za śmierć pacjenta Marcina O., którego nie poddano niezbędnej w jego chorobie intubacji.
Obie cytowane przez nas w oświadczeniu opinie jednoznacznie wskazują
na związek tego ewidentnego błędu lekarzy ze śmiercią pacjenta. Mimo tak
jednoznacznych opinii prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie. Od
Pana Prokuratora Generalnego oczekiwaliśmy oceny i weryfikacji tych działań prokuratury, a otrzymaliśmy jedynie sprawozdanie z przebiegu postępowania karnego i swoiste kalendarium czynności prokuratury w tej sprawie,
czynności doskonale nam znanych, w związku z czym to sprawozdanie niczego do naszej wiedzy nie wnosi. Oczekiwaliśmy interwencji Pana Prokuratora Generalnego, a nie sprawozdania.
W związku z powyższym jeszcze raz pytamy, dlaczego Pan Prokurator
Generalny akceptuje postępowanie podległej sobie prokuratury polegające
na niepociąganiu do odpowiedzialności karnej lekarzy ze Szpitala Rejonowego w Żywcu, mimo dysponowania opiniami lekarskimi wskazującymi na
związek zaniedbania tych lekarzy ze śmiercią pacjenta Marcina O. Dlaczego
w udzielonej senatorom odpowiedzi niejako toleruje Pan zaniedbania podległej sobie prokuratury, bez rzetelnego sprawdzenia prowadzonych przez nią
postępowań?
Wnosimy również o to, by Pan Prokurator Generalny rzetelnie sprawdził
prawidłowość postępowania prokuratury w sprawie o sygn. 1 Ds 784/12
dotyczącej pacjenta Marcina O. Od osób pokrzywdzonych w tej sprawie uzyskaliśmy informacje, że postępowanie to zostało umorzone, a dochodzenie
prowadził ten sam funkcjonariusz Policji, który uprzednio prowadził postępowanie w sprawie spowodowania śmierci Marcina O., w związku z czym
pojawia się zasadna obawa, że to postępowanie o fałszowanie dokumentacji
medycznej mogło być prowadzone nierzetelnie – ze z góry powziętym nastawieniem co do jego umorzenia. Prosimy, by Pan Prokurator Generalny sprawdził to rzetelnie i nie udzielał nam odpowiedzi obejmującej jedynie kalendarz
czynności procesowych.
Do Ministra Zdrowia zwracaliśmy się o informację dotyczącą postępowań
służbowych w zakresie odpowiedzialności lekarzy szpitala w Żywcu za śmierć
Marcina O. Minister Zdrowia poinformował nas, że dyrektor ZZOZ w Żywcu
powołał zespół do spraw oceny prawidłowości postępowania diagnostyczno--leczniczego i że zespół ten nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu
lekarzy w zakresie leczenia pacjenta Marcina O. Minister Zdrowia nie udzielił
nam natomiast informacji o toczącym się postępowaniu przed Okręgowym
Sądem Lekarskim w Bielsku-Białej, sprawa o sygn. akt 8/Ws/2012, które to
postępowanie toczy się, a więc sprawa odpowiedzialności lekarzy w żadnym
razie nie jest zamknięta.
Prosimy, by Pan Minister Zdrowia z większą powagą traktował senatorów RP i w tej sprawie oraz we wszystkich innych udzielał w przyszłości rzetelnych odpowiedzi. Jest bowiem rzeczą niepoważną, by odpowiedź
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udzieloną senatorom opierał Pan Minister na niesprawdzonym zapewnieniu
dyrektora placówki, w której miały miejsce zaniedbania prowadzące do
śmierci pacjenta, niewykluczone, że zainteresowanego ukryciem także własnych zaniedbań.
Prosimy również, żeby Pan Minister Zdrowia nie uchylał się od swojej
oceny tego, co stało się w szpitalu w Żywcu w dniu 12 stycznia 2009 r.,
kiedy to pacjent Marcin O. zmarł na skutek ewidentnego błędu lekarzy polegającego na niezaintubowaniu pacjenta nieprzytomnego po ostrym ataku
padaczki.
Uprzejmie prosimy o przekazanie szczegółowych wyjaśnień powyższej
kwestii.
Z poważaniem
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Krzysztof Słoń
Andrzej Pająk
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Robert Mamątow
Grzegorz Wojciechowski

Odpowied
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 26.03.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 26 lutego 2013 roku o sygn.
BPS/043-27-1110-PG/13, oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana Pęka
wspólnie z innymi Senatorami podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2013 roku, dotyczące postępowania Prokuratury Rejonowej w Żywcu o sygn. 1
Ds. 323/11 (poprzednia sygn. 1 Ds. 28/09/S) w sprawie narażenia w dniach 11/12
stycznia 2009 roku w Szpitalu Powiatowym w Żywcu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Marcina O. skutkującego zgonem – tj. o przestępstwo z art. 160 §2
k.k. i art 155 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. oraz w nawiązaniu do udzielonej już w tej
sprawie odpowiedzi na uprzednie oświadczenie senatorów złożone podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 03 sierpnia 2012 roku (dot. pisma z dnia 07 sierpnia
2012 roku o sygn. BSP/43-17-680/12), uzupełniająco uprzejmie informuję, że Sąd
Okręgowy w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygn. akt
VII Kz 350/12, uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 11 lipca 2012
roku, sygn. akt II K 409/11, o umorzeniu postępowania na podstawie art. 339 §3
pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. wobec oczywistego braku faktycznych podstaw subsydiarnego aktu oskarżenia złożonego przez pokrzywdzonych Elżbietę i Józefa małżonków O. (rodziców zmarłego Marcina O.) przeciwko lekarzom: Wiesławowi J.
i Andrzejowi M.
W posiedzeniu sądu odwoławczego brał udział prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, który poparł stanowisko oskarżycieli subsydiarnych, wnosząc

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

179

o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy podniósł, że wszystkie opinie sądowo-lekarskie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sporządzone na
potrzeby śledztwa (z dnia: 19 października 2009 roku, 20 maja 2010 roku, 7 marca
2011 roku i opinia wydana w ramach czynności realizowanych w trybie art. 327 §3
k.p.k. z dnia 25 stycznia 2012 roku) oraz opinia opracowana w postępowaniu dyscyplinarnym nie są ze sobą sprzeczne.
Podstawowy wniosek jaki został sformułowany w opinii z dnia 19.10.2009 roku,
a mianowicie, że przy uwzględnieniu całości okazanych danych faktograficznych, nie
można powiedzieć, iż niezaintubowanie Marcina O. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Żywcu doprowadziło do nagłego zatrzymania
krążenia lub też założenie rurki intubacyjnej z pewnością zapobiegłoby śmierci pacjenta – zbieżny z opinią uzupełniającą – wcale nie pozostaje w sprzeczności z wnioskami zawartymi w opinii sporządzonej w postępowaniu dyscyplinarnym.
W opinii z dnia 13 grudnia 2012 roku sporządzonej przez prof. dr. hab. med.
Romualda Bohatyrewicza dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Bielsku-Białej, ujawnionej dopiero na etapie postępowania odwoławczego przed
Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej stwierdzono, iż niezaintubowanie i niepodłączenie do respiratora chorego, u którego rozpoznano stan padaczkowy i wdrożono wlew
tiopentalu było istotnym błędem, a takiego wniosku zabrakło w opiniach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Wobec tak jednoznacznych wniosków biegłego, sąd odwoławczy uznał, że w sprawie istnieje konieczność przeprowadzenia przez sąd I instancji
postępowania dowodowego na rozprawie.
Z uwagi na treść nowego dowodu – opinii medycznej z dnia 13 grudnia 2012 roku
– prokurator, obecny na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na decyzję Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 11 lipca 2012 roku o umorzeniu postępowania
przychylił się do tego zażalenia i wniósł o jego uwzględnienie.
Po przekazaniu sprawy Sądowi Rejonowemu w Żywcu do ponownego rozpoznania,
kwestia odpowiedzialności karnej oskarżonych lekarzy Szpitala Powiatowego w Żywcu
pozostaje nierozstrzygnięta, a w dalszym postępowaniu sądowym w sposób aktywny
będzie uczestniczył prokurator.
Odnośnie do kwestii podniesionych w oświadczeniu złożonym na posiedzeniu Senatu w dniu 21 lutego 2013 roku, należy zauważyć, iż żadna z opinii medycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wydana dla potrzeb śledztwa, nie
dawała wystarczających podstaw do przyjęcia związku przyczynowego pomiędzy działaniami lub zaniechaniami lekarzy sprawujących opiekę nad Marcinem O. w dniach
11 i 12 stycznia 2009 roku w Szpitalu Powiatowym w Żywcu, a skutkiem w postaci
jego śmierci.
W wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2011 roku – niestety już po wniesieniu
przez pokrzywdzonych do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia – analizy akt Prokuratora Rejonowego w Żywcu, sformułowano zastrzeżenia co do sposobu procedowania
w śledztwie o sygn. 1 Ds 323/11. Analiza ta wykazała także m.in. istnienie dowodów pozwalających formułować tezę, iż wysoce prawdopodobnym było zrealizowanie
przez lekarzy szpitala znamion przestępstwa z art. 160 §2 k.k. i ujawniła konieczność
jej zweryfikowania poprzez uzupełniającą opinię biegłych. Opinii tej zasięgnięto, a jej
treść przedstawiono sądowi procedującemu z subsydiarnym oskarżeniem.
Dopiero jednak wspomniana opinia z 13 grudnia 2012 roku, daje wystarczające
podstawy do podejmowania dalszych działań dowodowych i możliwość kształtowania,
odmiennych od dotychczasowych, ustaleń faktycznych.
W odniesieniu natomiast do decyzji Sądu Rejonowego w Żywcu z 14 stycznia 2013
roku, pozostawiającej bez rozpoznania zażalenie pełnomocnika Elżbiety i Józefa O. na
postanowienie z dnia 25 października 2012 roku o umorzeniu dochodzenia, o sygn.
akt 1 Ds 784/12 Prokuratury Rejonowej w Żywcu w sprawie sfałszowania historii
choroby zmarłego Marcina O. uprzejmie wyjaśniam, iż w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej dokonano analizy akt niniejszego postępowania oraz akt postępowania sądowego II Ko 569/12.
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Wobec podniesionych w oświadczeniu senatorskim uwag również co do tej sprawy
informuję, że w wyniku przeprowadzonego badania akt tej sprawy, uznano wydaną
decyzję o umorzeniu tego postępowania jako przedwczesną i polecono Prokuratorowi
Rejonowemu w Żywcu podjęcie w trybie art. 327 §1 k.p.k. na nowo tego postępowania
i jego kontynuowanie zgodnie ze wskazanymi kierunkami, co pozwoli po uzupełnieniu
materiału dowodowego na podjęcie prawidłowej finalnej decyzji procesowej.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowied
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2013.03.20
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 26 lutego 2013 r. o znaku: BPS/043-27-1110-MZ/13 dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatorów RP podczas 27. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 lutego 2013 r. uprzejmie informuję, co następuje.
W pierwszej kolejności uprzejmie zauważam, iż nie sposób zgodzić się z twierdzeniem zawartym w ww. oświadczeniu jakoby odpowiedź udzielona przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 21 września 2012 r. o znaku: MZ-DNP-078-16604-5/KC/12 była
nierzetelna i ewidentnie nieprawdziwa. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z przepisem art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
sprawuje podmiot tworzący. Podmiot tworzący nadzoruje zgodność działań podmiotu
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem
organizacyjnym, a także dokonuje kontroli i oceny działalności podmiotu leczniczego.
Mając na uwadze powyższą regulację w następstwie otrzymania oświadczenia Senatorów RP złożonego na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r. Minister
Zdrowia wystąpił w trybie art. 121 ustawy o działalności leczniczej do organu administracji publicznej, tj. Przewodniczącego Rady Powiatu w Żywcu – jako reprezentanta
podmiotu tworzącego Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu – o przekazanie
informacji dotyczących śmierci Pana Marcina O. oraz ustaleń poczynionych w ww.
sprawie. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu
przekazał wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu wraz
z raportem Zespołu ds. „Oceny prawidłowości postępowania diagnostyczno-leczniczego wobec pacjenta Marcina O. i ewentualnych następstw tego postępowania”.
Wskazania wymaga, iż Minister Zdrowia nie został poinformowany o tym, że wobec lekarzy, którzy diagnozowali Pana Marcina O. w dniach 11 i 12 stycznia 2009 r.
toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Informacja ta nie
została bowiem zawarta ani w ww. wyjaśnieniach przekazanych przez podmiot tworzący Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ani w oświadczeniu Senatorów
RP złożonym dnia 3 sierpnia 2012 r. Tym samym brak było obiektywnej możliwości
wskazania przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 21 września 2012 r. jakichkolwiek
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informacji odnoszących się do postępowań prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bielsku-Białej.
Niezależnie od powyższego uprzejmie wskazuję, iż w następstwie oświadczenia złożonego przez Senatorów RP podczas 27. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Minister Zdrowia pismem z dnia 11 marca 2013 r. zwrócił się do Przewodniczącego
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bielsku-Białej z wnioskiem o udzielenie informacji,
czy w następstwie śmierci Pana Marcina O. pacjenta Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, przed ww. Sądem toczy się postępowanie w przedmiocie zaistnienia
ewentualnego przewinienia zawodowego.
Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Pana dra n. med. Józefa Wróbla – Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bielsku-Białej oraz Pana dra n. med.
Mariusza Ciupałę – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bielsku--Białej, w dniu 23 lutego 2012 r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
w Bielsku-Białej wydał postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania wyjaśniającego w sprawie o sygnaturze akt RZ.O.Z-0054/2011, które zostało uchylone postanowieniem Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia
12 kwietnia 2012 r., na mocy którego akta sprawy zostały przekazane do dalszego
prowadzenia przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bielsku--Białej. W następstwie powyższego zarzuty w przedmiotowej sprawie przedstawiono
lekarzowi Wiesławowi J. (w dniu 17 stycznia 2013 r.) oraz lekarzowi Andrzejowi M.
(w dniu 24 stycznia 2013 r.). Na wniosek pełnomocnika obwinionych Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwrócił się do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
o wydanie opinii uzupełniającej (na potwierdzenie powyższych stwierdzeń w załączeniu
uprzejmie przekazuję kserokopię dokumentacji otrzymanej w przedmiotowej sprawie).
Jednocześnie wskazania wymaga, iż Minister Zdrowia nie posiada kompetencji do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, a także do ingerowania w toczące się przed organami samorządu zawodowego lekarzy postępowanie, bowiem
zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219,
poz. 1708, z późn. zm.) samorząd zawodowy lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Brak jest również stosownych regulacji przyznających Ministrowi Zdrowia prawo do ingerowania w postępowania toczące się na drodze służbowej, które prowadzone są w stosunku do pracownika przez pracodawcę (a zatem
w przedmiotowej sprawie – Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu).
Przy czym należy zauważyć, iż Minister Zdrowia nie posiada kompetencji do dokonywania oceny prawidłowości przeprowadzanych przez lekarzy postępowań leczniczych
lub diagnostycznych. Stosowne rozstrzygnięcia w przedmiocie ewentualnych nieprawidłowości mogą być bowiem powzięte jedynie w następstwie uzyskania profesjonalnej
opinii niezależnych biegłych powołanych w ramach określonego postępowania (w szczególności postępowania prokuratorskiego, sądowego lub postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej). Brak jest natomiast w przepisach prawa regulacji, z których wynikałaby możliwość wydawania ww. opinii przez Ministra Zdrowia.
Ponadto uprzejmie informuję, iż zgodnie z posiadanymi informacji, w sprawie dotyczącej śmierci Pana Marcina O. zarówno postępowanie przygotowawcze jak i postępowanie sądowe wywołane wniesieniem przez rodziców Pana Marcina O. subsydiarnego aktu oskarżenia zostały umorzone.
Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności uprzejmie zauważam, iż naruszenie
przez lekarza zasad etyki lekarskiej lub przepisów związanych z wykonywaniem zawodu
lekarza winno być stwierdzone w drodze postępowania zawodowego lub postępowania
sądowego, w żadnym zaś razie ocen takich nie może dokonywać Minister Zdrowia.
Z poważaniem
w zastępstwie
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Witolda Sitarza
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W oświadczeniu złożonym na posiedzeniu Senatu w dniu 19 stycznia
2012 r. zwróciłem się do prezesa Rady Ministrów z apelem o kontynuowanie
prac nad kolejami dużych prędkości (KDP), nawet jeśli termin ich realizacji
miałby być przesunięty.
Otrzymałem obszerną odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w której między innymi zawarto takie stwierdzenie. „Decyzja nie oznacza rezygnacji z projektu, a jedynie zmienia termin
finalizacji przedsięwzięcia na rok 2030. Rozpoczęte prace studialne związane z tym projektem będą kontynuowane. Pozwolą one na wskazanie najsłuszniejszej koncepcji przebiegu linii oraz możliwie najrealniejszego terminu
rozpoczęcia budowy”.
Wypowiedź tę przyjąłem z pełnym zaufaniem. Ponieważ minął już rok
i zapewne opracowania zostały ukończone lub termin ich ukończenia się
zbliża, proszę o informację o stanie spraw, poniesionych kosztach, a także
o tym, jaki będzie dalszy harmonogram działań, gdyż nawet pozornie odległy termin 2030 r. wymaga podjęcia długotrwałych przygotowań.
Uważam, że nie należy odkładać opracowań na półkę, gdyż praktycznie oznaczałoby to zmarnowanie wydatkowanych środków. Konieczne jest
przede wszystkim podjęcie decyzji o trasie, a następnie uruchomienie stosownych przygotowań dotyczących spraw najbardziej kłopotliwych, a więc
wykupu gruntów. Potrwa to wiele lat. Potencjalne trasy mogą bowiem zostać
szybko zabudowane. Postulowałem i postuluję nadal, aby przygotowaniami
stosownych korytarzy terenowych objąć także trasy wyprowadzające KDP
na zachód i wschód. Byłoby to przezornym przygotowaniem do następnych
projektów, realizowanych zapewne w połowie stulecia.
Ogromny wysiłek podjęty na rzecz modernizacji „zwykłych” kolei, skądinąd słuszny, nie powinien przesłaniać przyszłości. Przygotowania do budowy linii KDP powinny biec dalej, bo ich budowa wydaje się nieunikniona,
jeśli brać pod uwagę obecne tempo rozwoju tego środka komunikacji w Europie i na świecie.
Z poważaniem
Witold Sitarz


Odpowied
Warszawa, 25 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Witolda Sitarza przekazane przy piśmie
nr BPS/043-27-1111/13 z dnia 26 lutego br., w sprawie kontynuowania budowy Kolei Dużych Prędkości, przedstawiam poniższe informacje.
Wariant przebiegu linii dużych prędkości został wybrany przez Zarząd PKP PLK SA
w dniu 03.10.2011 r. oraz zaakceptowany przez Międzyresortowy Zespół ds. KDP
w dniu 27.01.2012 r. Zgodnie z obecnym stanowiskiem Rządu RP finalizacja budowy
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linii dużych prędkości została przesunięta na rok 2030. Niemniej jednak prace przygotowawcze dla KDP są kontynuowane, z naciskiem na wnikliwe przestudiowanie
i ocenienie dotychczas wykonanych działań, celem wskazania najsłuszniejszego rozwiązania i zbadania realności podjęcia takiej inwestycji.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA obecnie – stan na 14.03.2013 r. – prowadzą 5 umów
(pierwotnie projekt zakładał realizację 16 zadań/umów) w ramach projektu POIiŚ
7.1–26 „Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych” (poprzednia nazwa projektu: „Przygotowanie budowy
linii dużych prędkości w Polsce”) na łączną kwotę 69,1 mln zł. W ramach tego projektu
realizowane są umowy:
1. „Studium Wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź –
Poznań/Wrocław” – umowa podpisana 16.09.2010 r., termin realizacji 27 miesięcy (przedłużony do 31 miesięcy – do 15.04.2013 r.), wartość 48 951 000,00 zł.
Umowa jest realizowana zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem. Wykonawca zakończył realizację I części SW (10 Raportów) i kończy realizację II części
SW. Planowane przekazanie ostatniego Raportu nr 16 do dnia 15.04.2013 r.
Projekt zaawansowany na poziomie 85,8%;
2. „Studium Wykonalności dla przystosowania poznańskiego węzła kolejowego, do
obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu” – umowa podpisana 27.02.2012 r., termin realizacji
do 14.09.2014 r., wartość 6 369 900,00 zł. Umowa jest realizowana zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca zrealizował Etapy I–IV i jest w trakcie realizacji
Etapów V–IX. Projekt zaawansowany na poziomie 73%;
3. „Studium Wykonalności dla przystosowania wrocławskiego węzła kolejowego,
do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu” – umowa podpisana 27.02.2012 r., termin realizacji
do 14.09.2014 r., wartość 6 799 900,00 zł. Umowa jest realizowana zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca zrealizował Etapy I–IV i jest w trakcie realizacji
Etapów V–IX. Projekt zaawansowany na poziomie 73%;
4. „Studium Wykonalności dla przystosowania łódzkiego węzła kolejowego, do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi
środkami transportu” – umowa podpisana 27.02.2012 r., termin realizacji do
14.09.2014 r., wartość 5 959 900,00 zł. Umowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zrealizował Etapy I–IV, jest w trakcie realizacji Etapów V–IX. Projekt zaawansowany na poziomie 73%;
5. „Analiza uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce do
roku 2050” – umowa podpisana 16.09.2011 r., termin realizacji do 15.02.2012 r.,
wartość 955 000,00 zł. Ostatnie materiały zostały przekazane przez wykonawcę
w dniu 15.02.2012 r. Zakończono realizację umowy w dniu 01.06.2012 r.
Dodatkowo realizowany będzie Etap IV umowy na opracowanie „Analizy standardów technicznych dla Linii Dużych Prędkości w Polsce, opracowanie propozycji zmian w instrukcjach i legislacji krajowej”, która została podpisana w dniu
22.03.2010 r., wartość 1 480 000,00 zł (finansowane ze środków własnych
Spółki). Termin realizacji (w trakcie aneksowania) – wrzesień 2013 r. Projekt
zaawansowany na poziomie 75%.
Realizowana była także umowa (obecnie trwają prace końcowo-rozliczeniowe) na
„Wykonanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych
o dofinansowanie z funduszy UE oraz opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i wybuduj” dotyczących budowy
linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska
do linii nr 14 i 25 oraz do linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy
z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP” – znajduje się ona w fazie ostatecznego
odbioru. Umowa realizowana ze środków własnych Spółki w kwocie 1 233 997,57 zł.
Koszty do tej pory poniesione tylko z tytułu realizacji ww. umów wynoszą łącznie
59 242 678,57 zł (netto).
Obecnie rozważane jest rozszerzenie projektu o kolejne zadania – szacunkowa
wartość ok. 11 mln zł:
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∙ Wstępne Studium Wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław do granicy z Republiką Czeską w kierunku
Pragi;
∙ Wstępne Studium Wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina;
∙ Analizę warunków zasilania systemów kolejowych dużych prędkości z krajowego systemu elektroenergetycznego;
∙ Działania informacyjno-promocyjne realizacji projektu POliŚ 7.1–26.
Dotychczasowy harmonogram działań w sprawie KDP został określony w „Programie budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce” przyjętym Uchwałą Nr 276/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. Uaktualnienie
harmonogramu realizacji podjęte zostanie w ramach prowadzonej obecnie aktualizacji podstawowych dokumentów strategicznych, w tym „Master Planu dla transportu
kolejowego w Polsce do roku 2030”.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia,
Waldemara Kraski, Henryka Górskiego,
Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Doroty Czudowskiej,
Kazimierza Jaworskiego, Wiesława Dobkowskiego,
Andrzeja Pająka oraz Marka Martynowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku ze skierowanym do mnie wystąpieniem pracowników działu
Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zwracam się do
Prezesa Rady Ministrów z prośbą o informację.
1. Czy działania zarządu województwa świętokrzyskiego polegające na
realizacji „Procedury przebiegu procesu włączenia do struktury organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oddziałów psychiatrycznych zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, będących
dotychczas w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. (DzU
Nr 24, poz. 108) dotyczącym realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który zakłada poprawę dostępności i jakości świadczeń
psychiatrycznych poprzez tworzenie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach wielospecjalistycznych i centrów zdrowia psychicznego i jednoczesną
redukcję liczby łóżek w dużych szpitalach psychiatrycznych, takich jak
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy?
2. Na ile wyżej wymienione działania wpłyną na poprawę poziomu usług
i jakości leczenia pacjentów działu psychiatrii WSZ w Kielcach?
3. Jakie względy przemawiają za podjęciem wyżej wymienionych działań, skoro zarówno sytuacja finansowa działu psychiatrii WSZ w Kielcach,
jak i jakość usług medycznych przez ten dział świadczonych nie budzą żadnych zastrzeżeń, a jednocześnie planowany nowy zarządca, czyli Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, jest zadłużony?
4. Ile skarg na poziom usług medycznych lub dostępność leczenia w dziale psychiatrii zarządzanym przez dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wpłynęło w 2012 r.?
5. Czy analiza sytuacji finansowej działu psychiatrii wskazuje na złe
zarządzanie placówką przez dyrekcję WSZ w Kielcach i może być podstawą
do podjęcia przez zarząd województwa wyżej wymienionych działań?
6. Dlaczego nie uwzględniono aspektów logistycznych i organizacyjnych
oraz racjonalizacji procesu leczenia i diagnostyki po wprowadzeniu proponowanych zmian?
Krzysztof Słoń
Waldemar Kraska
Henryk Górski
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski
Jan Maria Jackowski
Dorota Czudowska
Kazimierz Jaworski
Wiesław Dobkowski
Andrzej Pająk
Marek Martynowski

185

186

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2013.03.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 26 lutego 2013 r. znak: BPS/043-27-1112/13, przy
którym przesłane zostało oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa Słonia
wspólnie z innymi Senatorami, dotyczące wystąpienia pracowników Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach, jak również korzystając z upoważnienia wydanego
przez Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
W związku z otrzymanym do wiadomości pismem pracowników Działu Psychiatrii
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 30 listopada 2012 r., zawierającym informacje o projekcie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wykreślenia ze
statutu tego podmiotu Działu Psychiatrii oraz włączeniu tej jednostki organizacyjnej
w strukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, zwróciłem się do Pana
Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o przekazanie
informacji na temat podjętych w tym zakresie decyzji.
Jednocześnie, w swoim wystąpieniu wskazałem, iż przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada między innymi upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej, który oznacza zwiększenie udziału pozaszpitalnych form wsparcia psychiatrycznego w rehabilitacji zdrowotnej oraz przekształcenia szpitali psychiatrycznych w jednostki wyspecjalizowane, a także tworzenie oddziałów psychiatrycznych
w szpitalach ogólnych.
Podkreśliłem przy tym, iż oddziały psychiatryczne w szpitalach wielospecjalistycznych pozawalają na wyrównanie dostępności terytorialnej opieki stacjonarnej,
umożliwiają zapewnienie kompleksowej terapii osobom z zaburzeniami psychicznymi,
u których występują schorzenia somatyczne oraz zmniejszają stygmatyzację osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych.
Dodatkowo, wyraziłem obawę o możliwość implementacji założeń Programu oraz
utrzymanie dostępności do stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych na terenie województwa na dotychczasowym poziomie w przypadku przeniesienia Działu Psychiatrii do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.
W odpowiedzi na moje wystąpienie Pan Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, pismem z dnia 16 stycznia 2013 r., poinformował, iż nie
podjął żadnej decyzji w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Niezależnie od powyższego, Wicemarszałek wskazał, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.
zm.), w przypadku gdy organ samorządu terytorialnego zobowiązany do pokrycia
ujemnego wyniku finansowego podmiotu leczniczego, dla którego jest on podmiotem
tworzącym, nie uczyni tego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia jego sprawozdania finansowego, podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji podmiotu.
W związku z koniecznością zastosowania się przez samorząd województwa do
przepisów wskazanej powyżej ustawy, jak również z uwagi na potrzebę wdrażania
założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, wystąpiłem do Pana
Prof. Marka Jaremy, Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii z prośbą o wskazanie realnych możliwości wyrównania dostępności terytorialnej do opieki stacjonarnej oraz zapewnienia kompleksowej terapii osobom z zaburzeniami psychicznymi na
terenie województwa świętokrzyskiego.
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W chwili obecnej oczekuję na stanowisko Konsultanta w przedmiotowej sprawie,
które umożliwi ewentualne podjęcie dalszych działań w tym zakresie.
Jednocześnie, chciałbym podkreślić, iż Minister Zdrowia nie posiada kompetencji
kontrolnych ani nadzorczych, które umożliwiłyby zmianę decyzji samorządu województwa odnośnie do struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Takie uprawnienia przysługują jedynie organowi tworzącemu podmiot leczniczy.
Ponadto, przepisy prawa nie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego
obowiązku przekazywania informacji na temat sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, dla których są organami tworzącymi. Stąd też Ministerstwo Zdrowia nie posiada żadnych danych w tym zakresie.
Odnosząc się do pytania w sprawie skarg na poziom usług medycznych, uprzejmie
informuję, iż w 2012 r., do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęły zażalenia na jakość usług
świadczonych przez Dział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Korzystając natomiast z upoważnienia wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt 2 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.), zgodnie z którym do
zadań Ministra Zdrowia należy m.in. ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie informuję, iż w przypadku włączenia Działu Psychiatrii Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach w strukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy, wystąpię do Świętokrzyskiego OW NFZ z prośbą o przekazanie informacji
na temat zabezpieczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka
psychiatryczna i leczenie uzależnień na terenie województwa.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia,
Henryka Górskiego, Bogdana Pęka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Doroty Czudowskiej, Waldemara Kraski,
Kazimierza Jaworskiego, Wiesława Dobkowskiego,
Andrzeja Pająka oraz Marka Martynowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W związku z niepokojącymi wydarzeniami w CPP Prema SA w Kielcach
i pogarszającą się sytuacją pracowników tej spółki zwracamy się do Prezesa
Rady Ministrów z prośbą o informację.
1. Czy podjęte przez prezesa Grzegorza Wysockiego konfrontacyjne i restrykcyjne działania wobec legalnie działających przedstawicieli związków
zawodowych i części załogi biorącej udział w negocjacjach z inwestorem na
temat pakietu socjalnego są zgodne z prawem i służą procesowi prywatyzacji spółki?
2. Czy w zaostrzającym się sporze ministerstwo skarbu bierze pod uwagę stanowisko pracowników Prema SA, czy swoje zdanie opiera jedynie na
stanowisku Rady Nadzorczej, która „podzieliła argumenty przedstawione
w tej sprawie przez Zarząd Spółki”?
3. Czy prezes Grzegorz Wysocki, angażując „ochroniarzy” i znaczne siły
policyjne do przebadania alkomatami wychodzącej z pracy całej stuosobowej zmiany (trwało to ponad 2 godziny, wszyscy byli trzeźwi), dopuścił się
złamania praw pracowniczych i wolności obywatelskich? Czy minister skarbu zapoznał się z raportem Policji z tego zdarzenia?
4. Czy działania prezesa mają akceptację ministra Skarbu Państwa
i służą znalezieniu dla Prema SA najlepszego inwestora, który będzie zainteresowany zaangażowaniem kapitału w rentowną jak dotychczas spółkę
i utrzymaniem miejsc pracy dla załogi?
5. Czy prezes Grzegorz Wysocki w obliczu eskalacji konfliktu i napiętej
sytuacji w zakładzie posiada jeszcze zdolność do zarządzania CPP Prema
SA w Kielcach?
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski
Jan Maria Jackowski
Dorota Czudowska
Waldemar Kraska
Kazimierz Jaworski
Wiesław Dobkowski
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
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Odpowiedź
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 25 marca 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Krzysztofa Słonia Senatora Senatu RP oraz grupy Senatorów (znak: BPS/043-27-1113/13) w sprawie wydarzeń w Spółce Centrum
Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” SA (dalej: CPP „PREMA” SA) oraz sytuacji pracowników tej Spółki uprzejmie informuję, co następuje.
Głównymi powodami sporu społecznego w CPP „PREMA” SA były: zamiar wypowiedzenia umowy o pracę przewodniczącemu związku zawodowego, a jednocześnie szefowi produkcji, nałożenie kar porządkowych oraz przebadanie alkomatem pracowników
Spółki. Minister Skarbu Państwa, który zgodnie z ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa wykonuje
uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie praw z akcji należących do Skarbu Państwa, nie posiada uprawnień w zakresie
prawa pracy. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy zgodnie z kodeksem pracy,
sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Zdarzenia, które są przyczynami trwającego
w Spółce konfliktu zostały poddane już kontroli właściwych organów, tj. Państwowej
Inspekcji Pracy oraz prokuraturze.
Rada Nadzorcza Spółki, w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa podjęła próbę mediacji ze stronami konfliktu. Kolejne próby rozmów ze stroną związkową
podejmuje również Prezes Zarządu, który przedstawił propozycję zażegnania sporu poprzez wycofanie zapowiedzi wypowiedzenia umowy o pracę dla przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej oraz nałożonych na pracowników kar porządkowych.
Wyrażam przekonanie, że dobra wola wykazywana przez strony doprowadzi do
rozwiązania zaistniałego konfliktu.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Urszula Pasławska
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze skierowaną do mnie prośbą Pana Prezydenta Miasta Kołobrzeg, dotyczącą budowy drogi krajowej nr 6 (w wariancie nr V), uprzejmie proszę o uwzględnienie w planie rozwoju sieci drogowej Polski na lata
2014–2020 inwestycji przebudowy drogi krajowej S6 łączącej Gdańsk ze
Szczecinem.
Z przedstawionych informacji wynika, iż wstępna koncepcja przebudowy tej drogi w wariancie nr V, zakładającym przybliżenie przebiegu drogi do
miasta Kołobrzeg, została już opracowana w perspektywie lat 2007–2013
i decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r.
przebieg ten potwierdzono. Droga krajowa nr 6 to trasa o bardzo dużym znaczeniu dla Pomorza i Pomorza Zachodniego, należąca do najważniejszych
ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy ona największe miasta
Polski Północnej, to jest Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk i Koszalin, stanowi również połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia
i Szczecina do portów Trójmiasta. To droga, którą latem przemieszczają się
setki tysięcy turystów z kraju i zagranicy.
Dotychczasowe inwestycje krajowej „szóstki” przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz znacznie upłynniły ruch samochodów i dlatego też potrzebne są kolejne inwestycje, które pozwolą na bezpieczną podróż
w pozostałych regionach Pomorza.
Ponadto realizacja przebudowy drogi krajowej nr 6 w wariancie nr V,
biegnącej pomiędzy Wicimicami a Koszalinem po zupełnie nowym śladzie,
poprawi obsługę komunikacyjną Kołobrzegu i stworzy faktyczną alternatywę dla przebiegu drogi krajowej nr 6. Inwestycja ta z całą pewnością zwiększy potencjał rozwojowy całego regionu oraz pozytywnie wpłynie na rozwój
turystyki.
W związku z przytoczonymi argumentami proszę Pana Ministra o podjęcie działań mających na celu wpisanie przebudowy drogi krajowej nr 6 do
projektowanego programu budowy sieci dróg krajowych w Polsce w okresie
realizacji 2014–2020.
Z wyrazami szacunku
Grażyna Sztark
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Odpowiedź
Warszawa, 8 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. akt BPS/043-27-114/13)
skierowane do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazujące oświadczenie senator Grażyny Sztark w sprawie umieszczenia w planie rozwoju sieci drogowej Polski na lata 2014–2020 przebudowy drogi ekspresowej S-6 (w wariancie nr V), przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotowa droga ekspresowa jest już ujęta w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (Dz.U.2004.128.1334),
w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z późniejszymi zmianami, ustalającego
docelowy przebieg autostrad i dróg ekspresowych. Jednak realizacja inwestycji drogowych odbywa się na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, który w związku
z obecną sytuacją ekonomiczną kraju musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. Zapisy Programu określają limity finansowe przeznaczone na inwestycje. Przyjęte limity są niewystarczające, aby zrealizować wszystkie
zadania, dlatego też ograniczone możliwości finansowania, spowodowały konieczność
dokonania w Programie podziału inwestycji na takie, które będą realizowane w pierwszej kolejności (załącznik nr 1 Programu) i pozostałe, na które brak aktualnie środków
finansowych.
W załączniku nr la określającym zadania priorytetowe, znajdują się zadania, których realizacja może być uruchamiana w wyniku uzyskania oszczędności, na skutek
kolejnych rozstrzygnięć, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie ustalonego limitu 82,8 mld zł. W ramach S6 ujęto w nim następujące tytuły
inwestycyjne:
– odcinek Słupsk – Lębork – przedsięwzięcie znajduje się obecnie na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego;
– trasa kaszubska, odcinek Lębork – obwodnica Trójmiasta – dnia 25 marca 2011 r.
złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
o wydanie decyzji środowiskowej.
W załączniku nr 2 na liście zadań, których realizacja przewidywana jest do rozpoczęcia po roku 2013, pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji
wymaganych przepisami prawa i zapewnienia pełnego finansowania, przewidziano:
– budowę drogi S6 na odcinku od S3 (Goleniów) – Koszalin – Słupsk (węzeł Redzikowo) – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przygotowała
10 wariantów przebiegu drogi. Do realizacji Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych rekomendowała wariant V/Va tj. od węzła „Goleniów” (km 21+489) do
m. Wicimice. W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi:
I, II, III, IV i V/Va oraz podwarianty na przejściu przez wybrane obszary Natura
2000. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie 9 lipca 2010 roku wybrano wariant V/Va. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna 1 marca 2011 r. W dniu 26 października 2012 r.
ogłoszono przetarg na koncepcję programową dla przedmiotowego odcinka;
– budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Koszalin do węzła Szczecińska – decyzja środowiskowa stała się ostateczna 1 marca 2011 r., 16 kwietnia 2012 r. podpisano umowę na wykonywanie projektu
technicznego obwodnicy;
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– budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w parametrach drogi ekspresowej –
w 2010 r. rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące budowy tzw. obwodnicy
metropolitalnej Trójmiasta, którą w przyszłości ma przebiegać trasa S6.
Proces przygotowania ww. zadań jest kontynuowany przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad, w miarę dostępnych środków tak, aby w sytuacji pojawienia się możliwości sfinansowania zadań, płynnie przejść w fazę ich realizacji.
Należy jednak wskazać, że w chwili obecnej w resorcie transportu trwają prace
nad ustaleniem listy projektów drogowych, jakie będą planowane w kolejnej pespektywie finansowej UE. Dla Ministerstwa TBiGM priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi ekspresowe. Jednakże dokładne plany i decyzje inwestycyjne na
lata 2014–2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, które
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – jako beneficjent programów
unijnych w zakresie dróg krajowych, otrzyma w kolejnej perspektywie finansowej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia,
Henryka Górskiego oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego,
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
oraz do burmistrza miasta Rawy Mazowieckiej Eugeniusza Góraja
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny
Panie Prezesie! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Burmistrzu!
Zwracamy się z prośbą do Pana Premiera w sprawie pani Bożeny W.
zamieszkałej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy S.
Pani Bożena W. jest ewidentnie dyskryminowana i źle traktowana przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. W wyniku działań urzędników MOPS pani Bożena została nie tylko pozbawiona możliwości
otrzymania pomocy, ale także oskarżona o wyłudzenie i znieważenie pracowników MOPS w Rawie Mazowieckiej. Z informacji znajdujących się w biurze senatorskim wynika, iż pani W. jest osobą chorą, ma stany lękowe, a na
skutek działań pracowników MOPS dopuściła się próby samobójczej. Dalsze działania MOPS w Rawie Mazowieckiej mogą doprowadzić do kolejnych
prób samobójczych. Aby zapobiec tragedii, prosimy Pana Premiera o szybkie
podjęcie niezbędnych działań, które mogą uchronić rodzinę pani W. przed
tragedią.
Korespondencja z kierownikiem MOPS w Rawie Mazowieckiej była nieskuteczna, a jego odpowiedzi wręcz zaprzeczały godności ludzkiej. Jeszcze
raz prosimy Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych czynności, w tym
również czynności kontrolnych, i powiadomienie nas o wynikach podjętych
działań.
Prosimy również pozostałych adresatów oświadczenia o podjęcie stosownych działań w sprawie pani Bożeny W. Dokumenty znajdujące się
w biurze senatorskim są do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 28.03.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu
21 lutego 2013 r. przez Senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego i Jana Marię Jackowskiego, w sprawie dys-
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kryminowania Pani Bożeny W. (zamieszkałej w Rawie Mazowieckiej przy ul. S.) przez
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością
działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należy do zadań wojewody.
Minister Pracy i Polityki Społecznej nie posiada upoważnienia do kontrolowania
ośrodków pomocy społecznej.
Natomiast wojewoda w związku z przeprowadzanym postępowaniem nadzorczym,
na podstawie art. 126 pkt 1 ww. ustawy ma prawo do żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania nadzoru i kontroli. Czynności kontrolne
w imieniu i z upoważnienia wojewody przeprowadza zespół pracowników komórki
organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw
pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
Dlatego w sprawie nieprawidłowych działań pracowników MOPS w stosunku do
zainteresowanej, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
w MPiPS wystąpił pismem z dnia 12.03.2013 r. do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z prośbą o zbadanie przedstawionych zarzutów w ramach nadzoru.
Z informacji przesłanej dnia 21.03.2013 r. do tut. Departamentu przez Zastępcę
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wynika, że
w dniu 14 marca 2013 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Obecnie trwa procedura kontrolna.
W sprawie skierowania w 2009 r. zawiadomienia do Prokuratury przez osobę pełniącą obowiązki dyrektora MOPS przekazano, że Prokuratura podjęła wówczas postępowanie i skierowała sprawę do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 9 marca 2010 r. (sygn. akt II K 583/09) uznał oskarżonych: Panią
Bożenę W. i Pana Henryka W. winnych popełnienia zarzucanego im czynu z art. 286
§1 kk w związku z art. 12 kk.
Natomiast kwestie: prawidłowości ustalenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń i skierowania sprawy do postępowania karnego oraz kolejnego złożonego do Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej przez p.o. dyrektora MOPS zawiadomienia,
dotyczącego znieważenia dwóch funkcjonariuszy publicznych – specjalistów pracy socjalnej zatrudnionych w MOPS były również przedmiotem procedury kontrolnej.
Ponadto odnośnie do pozbawienia Pani Bożeny W. możliwości pomocy ze strony
MOPS, Departament Pomocy i Integracji Społecznej otrzymał wyjaśnienie, że w trakcie kontroli w dniu 14 marca 2013 r. zespół kontrolujący wskazał pełniącej obowiązki
dyrektora jednostki, na niezwłoczne podjęcie działań mające na celu ustalenie uprawnień klientki do świadczeń z pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
uprawnień do zasiłku stałego.
Jak wynika z pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Łodzi, protokół z kontroli zostanie przesłany do MOPS w najbliższym czasie. Ośrodek ma prawo
wniesienia zastrzeżeń do jego treści.
Zalecenia pokontrolne będą mogły być wydane dopiero po ostatecznym ustaleniu
treści protokołu i rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń. Z uwagi na charakter sprawy należy przyjąć, że procedura będzie trwać co najmniej 30 dni.
W związku z powyższym bieżące informacje na ten temat będzie posiadał Wydział
Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Odpowied
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 4.04.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 26 lutego 2013 r., dotyczące oświadczenia Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Henryka Górskiego,
Jana Marii Jackowskiego i Krzysztofa Słonia z dnia 21 lutego 2013 r., złożonego na
27. posiedzeniu Senatu, uprzejmie informuję, że z ustaleń poczynionych przez Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi wynika, iż w Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej
nie jest i nie było prowadzone postępowanie dotyczące ewentualnego podjęcia przez
Panią Bożenę W. próby samobójczej. Do jednostki tej nie wpłynęło żadne zawiadomienie w tym zakresie, jak również w sprawie znęcania się, szykanowania, czy też poniżania Pani Bożeny W. przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Jedynie jedna z niżej wymienionych spraw [sygn. 1 Ds. 339/10],
dotyczyła zachowań pracownicy ośrodka wobec Pani Bożeny W.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z zawiadomienia Pani Bożeny W. i Pana Henryka W. w tamt. prokuraturze prowadzono następujące postępowania przygotowawcze:
∙ sygn. 1 Ds. 1398/10 – w sprawie fałszywych zeznań, złożonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w toku postępowania przed tamt. Sądem Rejonowym w sprawie sygn. II K 583/09, tj. o czyn
spenalizowany w art. 233 §1 k.k., które zakończono postanowieniem o odmowie
wszczęcia śledztwa, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Decyzja ta w postępowaniu odwoławczym została przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej utrzymana w mocy;
∙ sygn. 1 Ds. 1324/09 – w sprawie oszustwa pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, popełnionego na szkodę Pana Henryka W. tj. o czyn z art. 286 §1 k.k., zakończone postanowieniem o odmowie
wszczęcia dochodzenia;
∙ sygn. 1 Ds. 339/10 – w sprawie kierowania gróźb karalnych wobec Pani Bożeny W.
oraz podżegania do uszkodzenia jej ciała przez jedną z pracownic ww. ośrodka pomocy społecznej, tj. o czyny z art. 190 §1 k.k. i art. 18 §2 k.k. w zw. z art. 157 §2
k.k. Wynik czynności sprawdzających podjętych w tej sprawie, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego,
uzasadnił jej zakończenie decyzją analogiczną do wyżej opisanych;
∙ sygn. 1 Ds. 542/11 – w sprawie złożenia fałszywych zeznań przez pracowników MOPS w Rawie Mazowieckiej w trakcie postępowania w sprawie sygn. II
K 583/09 Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, tj. o czyn z art. 233 §1
k.k. oraz w sprawie ukrywania i niszczenia przez pracowników ww. ośrodka
dokumentów, dotyczących pomocy udzielanej Państwu Bożenie i Henrykowi W.
tj. o czyn z art. 276 k.k. Czynności sprawdzające zakończono postanowieniem
o odmowie wszczęcia śledztwa, wobec zaistnienia przesłanki res iudicata. Ustalono bowiem, że w przedmiotowym zakresie prowadzone były i zakończone
sprawy sygn. 1 Ds. 1398/10 i 1 Ds. 536/10. Rozpoznając zażalenie na decyzję
zapadłą w sprawie 1 Ds. 542/11 Sąd utrzymał ją w mocy [podobnie, jak wcześniejsze postanowienia prokuratorskie zapadłe w sprawach sygn. 1 Ds. 536/10
i 1 Ds. 1398/10];
Ponadto tamt. Prokuratura Rejonowa prowadziła postępowania:
∙ sygn. 1 Ds. 387/09 – w dniu 9 marca 2010 r. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej wydał wyrok sygn. II K 583/09, uznając Państwa Bożenę i Henryka W.
winnymi popełnienia czynu spenalizowanego w art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 12
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k.k., a polegającego na wspólnym i w porozumieniu doprowadzeniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w okresie
od listopada 1998 r. do 22 lipca 2009 r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 31.539,20 zł na szkodę ww. MOPS, poprzez pobranie nienależnego świadczenia, w wyniku zatajenia informacji dotyczących posiadania domu
i wykonywania pracy przez Pana Henryka W. Oboje wymienieni skazani zostali
na kary po 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem ich
wykonania na okres 3 lat i zobowiązani do zapłaty po 10.000 zł, tytułem częściowego naprawienia szkody. Wyrok ten został w postępowaniu odwoławczym
utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Łodzi sygn. V Ka 751/10;
∙ sygn. 1 Ds. 1026/12 – aktualnie przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach IX
Zamiejscowym Wydziale Karnym w Rawie Mazowieckiej toczy się postępowanie
w sprawie sygn. IX K 111/13 przeciwko Pani Bożenie W. oskarżonej o to, że:
a/ w dniu 21 maja 2012 r. w MOPS w Rawie Mazowieckiej znieważyła funkcjonariusza publicznego – specjalistę pracy socjalnej Małgorzatę M. używając
w stosunku do niej określenia znieważającego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 §1 k.k.,
b/ w dniu 21 maja 2012 r. w MOPS w Rawie Mazowieckiej pomówiła – specjalistę pracy socjalnej Annę M. o wyłudzanie oświadczeń i oszustwa, co mogło
narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska lub poniżyć w opinii publicznej, tj. czyn z art. 212 §1 k.k.
Podkreślenia wymaga, że większość decyzji prokuratorskich poddana była kontroli i ocenie Sądu, który utrzymywał je w mocy, czy w przypadku ww. aktu oskarżenia uznał winę Państwa Bożeny i Henryka W. W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi
zbadano akta spraw sygn. 1 Ds. 536/10, zainicjowane zawiadomieniem Pana Henryka W. i 1 Ds. 1398/10, toczące się z zawiadomienia Pani Bożeny W. W wyniku tych
czynności uznano zasadność decyzji końcowych prokuratora i nie zakwestionowano
jego obiektywizmu.
Na zakończenie pragnę zapewnić Panią Marszałek, że – jak wynika z ustaleń prokuratury – Pani Bożena W. nie tylko nie była prześladowana przez pracowników MOPS
w Rawie Mazowieckiej, ale przeciwnie podejmowała działania na szkodę MOPS-u i jego
pracowników. Biegli z zakresu psychiatrii, powołani przez Sąd, dwukrotnie uznali jej
pełną poczytalność w chwili dokonywania przypisanych aktami oskarżenia czynów.
Jednakże uwzględniając konieczność ochrony najważniejszego dobra, jakim jest życie
i zdrowie, poleciłem Prokuratorowi Okręgowemu w Łodzi spowodowanie procesowego
zweryfikowania okoliczności podanych w treści przywołanego na wstępie oświadczenia Panów Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zachowania określonego
w art. 151 k.k., czyli ewentualnego namawiania, bądź udzielenia pomocy do samobójstwa drugiej osoby.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 21 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu RP,
dotyczące wspólnego oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wraz z innymi senatorami na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.
– w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, uprzejmie informuję, że w świetle wyjaśnień
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka przesłanych Panu Marszałkowi oraz do wiadomości NIK Izba nie znajduje uzasadnienia do podjęcia działań w powyższej sprawie.
Łączę wyrazy szacunku
w z. WICEPREZES
Najwyższej Izby Kontroli
Wojciech Kutyła

Odpowied
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 14.03.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z wystąpieniem Pani Marszałek (pismo z dnia 26 lutego br. o sygn.
BPS/043-27-1115-RPO/13), do którego zostało załączone oświadczenie złożone przez
senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami w sprawie Pani
Bożeny W. zamieszkałej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy S. uprzejmie informuję, co
następuje.
W celu dokonania analizy przedstawionej w oświadczeniu sprawy Rzecznik Praw
Obywatelskich wystąpił do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o zbadanie sprawy w trybie nadzorczym i kontrolnym, określonym
przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 182). Uprzejmie wyjaśniam, że po otrzymaniu stosownych wyjaśnień zostaną
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rozważone możliwości podjęcia działań, do których Rzecznik Praw Obywatelskich jest
upoważniony na mocy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.). O stanowisku Rzecznika w tej
sprawie poinformujemy Panią Marszałek odrębnie.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich

Odpowied
BURMISTRZA MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Rawa Mazowiecka, 8 marca 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z przesłanym oświadczeniem Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym nieprawidłowości w działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie pani Bożeny W. i prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie
oświadczam, iż nie podzielam zarzutów kierowanych pod adresem kierownictwa i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, zawartych
w przesłanym oświadczeniu.
Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi dotyczącymi sprawy pani Bożeny W.
będącymi w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
stwierdzam, że działania Ośrodka były i są prawidłowe, nie noszą jakichkolwiek cech
dyskryminowania czy też złego traktowania pani Bożeny W.
Pani Bożena W. i jej mąż przez wiele lat korzystali z pomocy społecznej pobierając
świadczenia pieniężne w różnej formie i wysokościach. W roku 2009 do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła anonimowo informacja, iż państwo W. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i jednocześnie prowadzą budowę domu jednorodzinnego. W toku wyjaśniania przez Ośrodek sprawy pan W. twierdził, że prace
budowlane wykonuje sam, a materiały budowlane pochodzą z rozbiórek lub też zostały zebrane na wysypisku śmieci. Po dokonaniu oględzin prowadzonej budowy pracownicy Ośrodka stwierdzili, iż stan budowy wskazuje na zupełnie inne pochodzenie
materiałów budowlanych. Biorąc pod uwagę, iż państwo W. pobierając świadczenia
z pomocy społecznej ujawniali dochody nieprzekracząjące kryterium dochodowego
określonego ustawą o pomocy społecznej i jednocześnie prowadzili budowę domu,
która nie mogła być finansowana z dochodów przez nich ujawnianych – zachodziło
prawdopodobieństwo, iż państwo W. ubiegając się o świadczenia z pomocy społecznej
świadomie wprowadzali w błąd organ administracyjny na temat ich prawdziwej sytuacji dochodowej i majątkowej.
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Wątpliwość ta stała się powodem złożenia przez kierownictwo Ośrodka do Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. Składając powyższe zawiadomienia p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej nie przekroczył swoich uprawnień, wykonał jedynie prawny obowiązek jaki na nim ciążył na podstawie art. 304 §2 Kodeksu
postępowania karnego. Dalszym procedowaniem tego zawiadomienia zajmowała się
Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej, która przedstawiła małżeństwu W. zarzut popełnienia czynu z art. 286 §1 Kodeksu karnego, zaś w wyniku postępowania
sądowego Sąd uznał małżonków winnym popełnienia zarzucanego czynu, co znajduje
odzwierciedlenie w wyroku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej II Wydział Karny
z dnia 9 marca 2010 r. sygn. akt IIK583/09. Na mocy tego wyroku małżonkowie zostali również zobowiązani do częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, poprzez zapłacenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie
Mazowieckiej po 10.000 zł każdy z nich. W toku postępowania sądowego zostało udowodnione, iż małżonkowie W. korzystając ze środków pomocy społecznej nie ujawnili
faktu, iż mąż pani Bożeny W. uzyskiwał dochody z wykonywanych przez siebie prac
budowlanych, prowadzonych bez rejestracji oraz że zataili oni w złożonych oświadczeniach majątkowych fakt posiadania domu mieszkalnego. Mąż pani W. w całości
– w przypadającej na niego części – naprawił szkodę zgodnie z wyrokiem Sądu, zaś
w stosunku do pani W. toczy się egzekucja sądowa.
Na żądanie państwa W. w 2010 r. zostały pokazane kserokopie dokumentów będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej związanych z przyznawanymi im świadczeniami z pomocy społecznej w liczbie
276 sztuk.
Po wydaniu wyroku pani Bożena W. wielokrotnie przychodziła do Ośrodka wszczynając awantury, ubliżała pracownikom, zarzucała im przestępczą działalność, w tym
działania o charakterze korupcyjnym. Zachowanie pani Bożeny W. było przez dłuższy
czas tolerowane przez pracowników Ośrodka, jednakże z chwilą powzięcia informacji,
iż pani W. takie oskarżenia pod adresem pracowników wysuwa na forum publicznym
tj. w rozmowach z innymi mieszkańcami miasta – obrażani pracownicy uznali, iż nie
mogą dłużej znosić sytuacji godzącej w ich dobre imię i w dobre imię Ośrodka.
Biorąc pod uwagę, iż stopień wulgaryzmu i pomówień dokonywanych przez panią
Bożenę W. był nie do przyjęcia, oraz że w ostatnim kontakcie z nią potrzebna była interwencja Straży Miejskiej, w dniu 31 maja 2012 r. p.o. Dyrektor Ośrodka zawiadomił
Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
polegającego na znieważaniu funkcjonariusza publicznego tj. przestępstwa z art. 226
§1 Kodeksu Karnego. Na chwilę obecną – po wniesieniu aktu oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej przeciwko pani Bożenie W. toczy się postępowanie karne przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach IX Zamiejscowy Wydział
Karny z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.
W świetle powyższego nie można uznać za zasadny zarzutu ewidentnego dyskryminowania i złego traktowania pani W. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rawie Mazowieckiej. Działania p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej mieściły się w granicach prawa i nie mogły być inne w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa, w tym wyłudzania świadczeń z pomocy
społecznej. Nie można również oczekiwać od pracowników Ośrodka bezczynności wobec osoby, która czuła się całkowicie bezkarna, co wielokrotnie podkreślała w swoich
wypowiedziach (bez żadnych podstaw i dowodów wysuwała pod ich adresem oskarżenia najcięższej wagi.
Podkreślić również należy, iż nie jest prawdą, że pani W. została poprzez działania
Ośrodka pozbawiona możliwości ubiegania się o pomoc społeczną. Po wydaniu wyroku karnego po raz pierwszy wniosek o objęcie jej pomocą społeczną złożyła w 2012 r.
Wniosek został przyjęty, zarejestrowany i uruchomił postępowanie administracyjne,
które zakończyło się odmową przyznania świadczeń z pomocy społecznej. W świetle
bowiem przepisów ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej pani W. nie spełniała
ustawowych warunków do objęcia jej taką pomocą. Bezpośrednią przyczyną odmowy
przyznania świadczeń z pomocy społecznej było przekroczenie kryterium dochodowego,
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od którego zależy nabycie prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Pani W. skorzystała z prawa wniesienia odwołania od tej decyzji. W wyniku rozpoznania odwołania
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach utrzymało w mocy zaskarżoną
decyzję. Według wiedzy Ośrodka pani Bożena W. pracuje i Komornik Sądowy w Rawie
Mazowieckiej regularnie przesyła niewielkie kwoty z tytułu zajęcia wynagrodzenia.
Łączę wyrazy szacunku
BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Góraj
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Krzysztofa Słonia, Henryka Górskiego
oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do generalnego inspektora informacji finansowej Andrzeja Parafianowicza
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Inspektorze!
Zwrócił się do nas przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność
gospodarczą między innymi w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów jubilerskich. W wyniku przeprowadzonej u tegoż przedsiębiorcy we wrześniu
2012 r. kontroli skarbowej dotyczącej 2008 r. postawiono mu zarzut określony w art. 35 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zarzut niedopełnienia obowiązku
rejestracji transakcji lub przechowywania rejestrów transakcji oraz dokumentów dotyczących transakcji, to jest naruszenia obowiązku określonego
w art. 8 ust. 1 tej samej ustawy, wynikał z ujawnienia w czasie wspomnianej kontroli transakcji z 2008 r. obejmujących import biżuterii z Tajlandii,
Chin i Turcji, których uiszczony przez przedsiębiorcę koszt przekraczał kwotę
15 tysięcy euro.
Za towar zakupiony z Chin płatności dokonywane były za pośrednictwem rachunku bankowego przelewem, natomiast za towar sprowadzany
z pozostałych dwóch krajów płatności dokonywane były częściowo gotówką,
a częściowo przelewem. Taki sposób regulowania należności potwierdziła
kontrola.
Zgodnie z ustaleniami organu tenże przedsiębiorca należy do kręgu
instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (w brzmieniu z 2008 r.), jako
przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi.
W tym miejscu jawią się pierwsze pytania i wątpliwości:
Po pierwsze, czy kupno i sprzedaż biżuterii jako gotowego produktu należy uznać za obrót metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi?
Po drugie, czy nawet jeżeli przedsiębiorca tylko kupuje metale lub kamienie szlachetne lub półszlachetne w celu wytworzenia i sprzedaży już gotowego produktu w postaci biżuterii, należy rozumieć, iż dokonuje on obrotu
metalami lub kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi?
Jeżeli odpowiedzi na te pytania byłyby przeczące, można postawić kolejne pytanie.
Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w świetle
przedstawionego stanu faktycznego opisanego przedsiębiorcę można uznać
za instytucję obowiązaną jako przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z późn. zm.), przyjmującego płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tysięcy euro, również gdy
płatność należności za określony towar jest dokonywana w drodze więcej
niż jednej operacji? To na podstawie art. 2 ust. 1 lit. t obecnie obowiązującej
ustawy.
Istotne jest więc wyjaśnienie kwestii, czy wspomniany przedsiębiorca –
jeśli się uzna, że nie prowadzi obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi
lub półszlachetnymi, w obecnym stanie prawnym, w myśl art. 2 ust. 1 lit. t –
musi zgłaszać także zakup towaru za kwotę przekraczającą 15 tysięcy euro,
czy tylko sprzedaż.
Wątpliwości pojawiają się również przy okazji próby interpretacji samego obowiązku określonego w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Obowiązek rejestrowania transakcji, której wartość przekracza 15 tysięcy euro, spoczywa bowiem na instytucjach obowiązanych, które
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przyjmują dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia takiej transakcji. Pod pojęciem transakcji należy zaś rozumieć wpłaty i wypłaty w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, z wyłączeniem
przelewów na rachunki lokat terminowych, a także przelewy przychodzące
z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości,
oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi
do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu,
na własny i cudzy rachunek (to według brzmienia z 2008 r.).
Aktualna ustawa wyraźnie rozróżnia pojęcie transakcji od pojęcia przeprowadzenia transakcji, bowiem w myśl obowiązujących przepisów transakcja to dokonywane zarówno we własnym, jak i w cudzym imieniu, na
własny i na cudzy rachunek wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim; kupno i sprzedaż wartości dewizowych; przeniesienie
własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis
lub zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta; zamianę wierzytelności
na akcje lub udziały. Pod pojęciem „przeprowadzenie transakcji” rozumie się
zaś wykonanie zlecenia lub dyspozycji klienta przez instytucję obowiązaną.
Niewątpliwie należy więc uznać, iż obowiązek określony w art. 8 ust. 1
przedmiotowej ustawy, zarówno w wersji z 2008 r., jak i w wersji aktualnej,
został skierowany do podmiotów przeprowadzających transakcje. Należy
zauważyć, że takimi podmiotami w przypadku dokonywania płatności przelewem z rachunku bankowego są właśnie banki, które przyjmują zlecenie
lub dyspozycję klienta odnośnie do przeprowadzenia transakcji.
Należałoby zatem zadać następujące pytania. Jeżeli transakcja, której
równowartość przekracza 15 tysięcy euro – również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że
są one ze sobą powiązane – jest dokonywana za pośrednictwem rachunku
bankowego przelewem, to czy instytucją, względnie podmiotem, ją przeprowadzającą jest klient banku czy też sam bank? A jeżeli to bank jest podmiotem przeprowadzającym transakcję, to czy na nim spoczywa obowiązek zarejestrowania transakcji, czy też jest to nadal obowiązek strony transakcji?
Należałoby rozstrzygnąć, czy właściwe jest takie rozumienie przepisów,
w którym to właśnie bank jako jedna z instytucji obowiązanych powinien zarejestrować transakcję, co zwalnia z tego obowiązku klienta takiego banku
i pozwala uniknąć powielania zgłoszeń jednej transakcji.
Rozstrzygnięcie przedstawionych kwestii pozwoli na ustalenie słuszności postawienia zarzutów opisanemu przedsiębiorcy. Sprawa w tym szczególnym przypadku wydaje się o tyle wątpliwa, że de facto przedsiębiorca
ten nie prowadzi działalności polegającej na obrocie metalami i kamieniami
sensu stricto, zakwestionowane przez organy ścigania transakcje polegały
jedynie na zakupie, a nie sprzedaży, sama zaś transakcja przeprowadzona
była przez bank, a nie przez jej stronę.
Będziemy zobowiązani za szczegółowe wyjaśnienia w przedstawionej
sprawie.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Krzysztof Słoń
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
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Odpowied
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 27 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 27. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego
2013 r., przedstawiam następujące stanowisko Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej w zakresie wykładni przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej zwanej ustawą,
które prawdopodobnie znalazłyby zastosowanie do opisu przedstawionego w oświadczeniu. Pragnę jednak zaznaczyć, że pełna odpowiedź na postawione pytania możliwa
jest jedynie po szczegółowej analizie powołanego przez Panów Senatorów przypadku,
tj. wyników kontroli skarbowej przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą za rok 2008.
W polskim ustawodawstwie nie występuje uniwersalna definicja prawna pojęcia
obrotu, można ją więc odnieść do każdej formy prowadzenia działalności. Kategoria ta
jest raczej pojęciem ekonomicznym, księgowym niż prawnym, jednakże pojęcie „obrotu” używane jest przez przepisy wielu ustaw. Przykładowo art. 3 pkt 5 ustawy z dnia
1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) określa „obrót”, jako
„każdorazowe udostępnienie wprowadzonego do obrotu wyrobu z metalu szlachetnego
w celu jego używania lub sprzedaży”. Także w innych przepisach prawa, choć definicja przybiera różne brzmienie, odwołuje się do sprzedaży, zbycia, udostępniania, jako
jego istoty.
Ustawa wylicza instytucje obowiązane, tj. podmioty, na których ciążą określone
obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Art. 2 pkt 1 lit. q ustawy, jako jedną z kategorii instytucji obowiązanych wskazuje
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi. Powyższa kategoria instytucji obowiązanych została dodana do ustawy w 2002 r. na bazie rekomendacji Financial Action Task Force
(zwanym dalej FATF), które wskazują, że obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu powinny spoczywać także na tej kategorii
podmiotów (tj. „dealers in precious metals and dealers in precious stones”), zwłaszcza
w odniesieniu do realizowania przez nich transakcji gotówkowych o wartości równej
lub wyższej od określonego progu. W ramach tej kategorii instytucji (tak, jak to przedstawiono w raporcie FATF z 2008 r. zatytułowanym “Guidance for dealers in precious
metal and stones”) rozumiano zarówno przedsiębiorców handlujących metalami i kamieniami w czystej postaci, jak i wyrobami wytworzonymi z nich, tj. jubilerów. Takie
też rozumienie tej kategorii instytucji zostało przyjęte w zakresie ustawy.
Jubilerzy jako taka właśnie kategoria zostali uwzględnieni w planowaniu szkoleń z zakresu realizacji obowiązków wynikających z ustawy w 2004 r. Takie zaszeregowanie i kategoryzację Generalny Inspektor uwzględnił również już w roku 2006,
przedstawiając Prezesowi Rady Ministrów informację sprawozdawczą z realizacji zadań, w której jubilerzy wskazywani byli w grupie podmiotów zgłaszających transakcje
ponadprogowe.
W 2009 r. w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu obok kategorii instytucji obowiązanych odnoszących się do
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi została wyodrębniona osobna kategoria przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), przyjmujących płatności za
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towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro,
również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej
operacji (art. 2 ust. 1 lit. t).
Na tej podstawie, bazując na literalnej wykładni przepisów można przyjąć, że przedsiębiorcy dokonujący obrotu innymi towarami niż dosłownie wymienionymi w art. 2
pkt 1 lit. q ustawy i przyjmującymi za nie płatność w gotówce o wartości równej lub
wyższej od 15.000 EUR są objęci art. 2 pkt 1 lit. t ustawy.
Z przedstawionego przez Panów Senatorów opisu przypadku nie wynika jednoznacznie, jakiego rodzaje transakcji i transakcje na jakie kwoty były przedmiotem
kontroli. W związku z powyższym, trudno jest odnieść się do konkretnych obowiązków
spoczywających na instytucji w myśl przepisów ustawy. Definicja transakcji przytoczona w ustawie obejmuje swoim zakresem dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek m.in. przeniesienie własności lub
posiadania wartości majątkowych, które to pojęcie odnosi się nie tylko do środków
pieniężnych, lecz także m.in. do papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw
majątkowych, rzeczy ruchomych oraz nieruchomości. Zatem pojęcie przeprowadzania
transakcji nie wiąże się wyłącznie z przeprowadzaniem transakcji polegających na
przepływie środków pieniężnych.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej świadomy jest wątpliwości interpretacyjnych wynikających z konieczności dostosowania przepisów ustawy do specyfiki działania różnych rodzajów instytucji obowiązanych, dlatego też dziękuję za przekazanie przedmiotowego oświadczenia. Liczę na aktywny udział Panów Senatorów
w przyszłych pracach legislacyjnych nad nowelizacją przepisów ustawy związanych
z wdrożeniem do krajowego systemu prawnego zapisów tzw. IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Pozostaję do dyspozycji Panów Senatorów w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz

27. posiedzenie Senatu w dniu 21 lutego 2013 r.

205

Oświadczenie senator Alicji Zając
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dotyczącymi dodatków do wynagrodzenia dla osób wykonujących
zawód medyczny w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego oraz
dla pracowników wykonujących zawód medyczny poza zespołami wyjazdowymi, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości powrotu do wcześniejszych rozwiązań korzystnych dla środowiska ratowników medycznych
w Polsce.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności medycznej nie zawiera
przepisu analogicznego do art. 321 dotychczas obowiązującej ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Konsekwencją tej zmiany
jest znaczące uszczuplenie wynagrodzenia pracowników.
Zawód pracownika medycznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za zdrowie oraz życie pacjentów. Odpowiednia reakcja i zachowanie
zespołu medycznego są kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia poszkodowanych. Skrajne emocje oraz stres towarzyszące działaniom
ratowników w ich codziennej pracy były przyczyną ustalenia tak zwanego
dodatku wyjazdowego. Po wprowadzeniu zmian w ratownictwie medycznym, zwiększających zakres odpowiedzialności ratownika medycznego, paradoksalnie zabrakło dla niego miejsca w ustawie o działalności leczniczej
z 2011 r. Pominięcie dodatku do wynagrodzenia jest krzywdzące w sytuacji
ekstremalnych warunków pracy, na które narażeni są ratownicy z blisko
dwóch tysięcy zespołów medycznych w Polsce. Niedofinansowanie służby
zdrowia prowadzi do zaniedbań na podstawowym poziomie funkcjonowania, czego jednym z przykładów jest brak zunifikowanego umundurowania.
W związku z przytoczonymi argumentami proszę o informację, czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę przepisów w tym zakresie.
Alicja Zając


Odpowied
Warszawa, 2013.03.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Zając, przesłane przy piśmie
znak: BPS/043-27-1117/13, w sprawie upowszechniania wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Przepisy regulujące kwestię dodatków do wynagrodzenia dla osób wykonujących
zawód medyczny w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego oraz dla pracowników wykonujących zawód medyczny poza zespołami wyjazdowymi pogotowia ratunkowego zostały uprzednio określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Jednakże z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 217) uchylająca ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Należy
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wskazać, że ustawa o działalności leczniczej nie zawiera przepisu analogicznego do
art. 32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Powyższe spowodowane było znacznymi trudnościami interpretacyjnymi tego przepisu. Dodatkowo nie było uzasadnienia
dla powielania przepisu różnicującego wynagrodzenie osób wykonujących de facto
podobne czynności, ale w różnych podmiotach leczniczych (ratownictwo pozaszpitalne/szpitalny oddział ratunkowy). Ponadto ustawa o działalności leczniczej ogranicza
zakres ingerencji ustawodawcy w strukturę podmiotu leczniczego oraz relacje pracownik-pracodawca. Podkreślenia wymaga fakt, że jeżeli dodatek był przewidziany
w umowie o pracę lub w wewnętrznych przepisach zakładowych tj. na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na przepisach w sprawie porozumień zbiorowych – regulaminów oraz statutów, to jest nadal wypłacany, chyba że
pracodawca zmienił zapisy umowy o pracę w trybie wypowiedzenia zmieniającego lub
zmienił przepisy wewnątrzzakładowe.
Należy również dodać, że jeżeli podmioty lecznicze będące dysponentami zespołów
ratownictwa medycznego są jednocześnie podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, to zgodnie z art. 99 ustawy o działalności leczniczej, pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości:
1. co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej
zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godz. pracy wykonywanej w porze nocnej;
2. co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej
zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godz. pracy wykonywanej w porze dziennej
w niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Jednocześnie informuję, iż obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przedmiotowy projekt nie zakłada przywrócenia ww. dodatków. Natomiast w trakcie uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji społecznych będzie istniała możliwość zgłaszania uwag w tym zakresie.
W tym miejscu pragnę podkreślić, iż każda uwaga zgłoszona w trakcie tych uzgodnień
będzie analizowana i konsultowana z ekspertami zajmującymi się problematyką ratownictwa medycznego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

