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38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
W związku z trwającą dyskusją nad ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw z 2003 r.
nr 203 poz. 1966) na moje ręce wpływają uwagi władz samorządowych województwa mazowieckiego dotyczące wadliwego funkcjonowania systemu
naliczania wpłat do budżetu państwa z tytułu tak zwanego janosikowego,
wpłaty dokonywanej przez bogatsze samorządy na rzecz biedniejszych. Mazowsze po zapłaceniu janosikowego staje się z najbogatszego województwa
– najbiedniejszym.
Województwo mazowieckie w bieżącym roku budżetowym realizuje bardzo niskie wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które, rok do roku, wyniosły o 31% mniej niż w ubiegłym roku. Według
danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwota
rozliczeń z lat ubiegłych w 2012 r. wynosiła 360 milionów zł, natomiast
w bieżącym roku już tylko 96 milionów zł, co oznacza spadek o 73%.
Ze względu na realizację tak niskich wpływów z tytułu podatku CIT oraz
plany budżetu, w którym znacząco ograniczono wydatki poprzez podejmowanie działań oszczędnościowych, województwo mazowieckie będzie zmuszone do zweryfikowania przewidzianego wykonania dochodów województwa z tego tytułu i, co za tym idzie, do skorygowania planu wydatków, jak
podaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, o około 400 milionów zł, co odpowiada około 25% środków własnych w 2013 r.
Analiza wysokości wpływów z tytułu CIT realizowanych przez województwo mazowieckie w bieżącym roku budżetowym wskazuje, że nałożona na województwo wpłata z tytułu tak zwanego janosikowego w kwocie
661 milionów zł pochłonie w 2013 r. około 62% głównego źródła dochodów
własnych, którym są wpływy z CIT. Należy zaznaczyć, iż dochody podatkowe stanowią dla województwa mazowieckiego najistotniejszą pozycję
w strukturze dochodów własnych. W roku ubiegłym stanowiły one 85% wykonanych dochodów własnych, a zatem każde wahanie ich poziomu w poważny sposób wpływa na konstrukcję całego budżetu.
Mając na uwadze pogarszającą się od kilku lat kondycję budżetu województwa mazowieckiego, zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji, czy możliwe jest w obowiązującym stanie prawnym uzyskanie przez
województwo mazowieckie jednorazowej ulgi w zobowiązaniu z tytułu obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji
ogólnej na 2013 r.
Proszę również o podanie informacji, czy a jeśli tak, to kiedy, Pan Minister planuje przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.
w związku z postanowieniem sygnalizacyjnym Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. akt S 1/13).
Anna Aksamit
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�Odpowiedź
Warszawa, 13 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marszałka z dnia 13 sierpnia 2013 r. Nr BPS/043-38-1607/13, przy którym przekazane zostało oświadczenie Pani Senator Anny Aksamit
w kwestii funkcjonowania systemu naliczania wpłat do budżetu państwa, uprzejmie
informuję, co następuje.
Województwo posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu województwa. Stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), za
wykonanie budżetu województwa odpowiada zarząd województwa.
Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa, która określa między innymi łączne kwoty planowanych dochodów
i wydatków.
W sytuacji ograniczonych środków finansowych związanych z mniejszymi dochodami niezbędne jest zatem podejmowanie działań zmierzających z jednej strony do
racjonalnego wydatkowania środków i gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi, z drugiej zaś w sposób gwarantujący właściwe wykonanie niezbędnych zadań
i ustawowych obowiązków.
Należy zauważyć, że wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią
dochód zarówno budżetu państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego
dochody jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa z omawianego
tytułu realizowane są w analogicznym stopniu w tym samym okresie. W przypadku
niższych wpływów z CIT zarówno budżet państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego, uzyskują niższe dochody niż planowano. Natomiast jeżeli wpływy, o których
mowa wyżej, są wyższe od planowanych, wówczas jednostki samorządu terytorialnego
osiągają wyższe ponadplanowe dochody.
Według danych sprawozdawczych, województwo mazowieckie zaplanowało na
2013 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.487.814 tys. zł, tj. o 3,2% wyższe niż w roku ubiegłym.
Wskaźnik zadłużenia województwa mazowieckiego liczony jako udział zobowiązań
w dochodach planowanych wyniósł na dzień 30 czerwca 2013 r. – 52,9%.
Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową wg stanu na 5 sierpnia 2013 r., samorząd województwa mazowieckiego planuje na lata 2014–2015 nadwyżkę w wysokości
odpowiednio 32.613 tys. zł i 68.649 tys. zł.
Ponadto uprzejmie informuję, że województwo mazowieckie w 2012 r. wykonało
dochody własne w kwocie – 1.732.019 tys. zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości – 1.348.390 tys. zł. Dochody
te stanowiły więc 77,9% dochodów własnych, a nie jak podano w oświadczeniu 85%.
W odniesieniu do propozycji udzielenia jednorazowej ulgi z tytułu wpłat dokonywanych przez województwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej,
uprzejmie informuję, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie
zawiera regulacji, na mocy których województwo mazowieckie mogłoby uzyskać jednorazową ulgę w zobowiązaniach z tytułu obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa
na część regionalną subwencji ogólnej.
Wpłaty do budżetu państwa ustalane są według stałych zasad, określonych
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast ich wysokość
zależy od poziomu zrealizowanych (a nie planowanych) dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od
osób prawnych.
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Wysokość wpłat uzależniona jest od różnic między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie i wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich województw w kraju.
Odnosząc się do pytania dotyczącego działań podejmowanych w zakresie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uprzejmie informuję,
że w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r.
w Ministerstwie Finansów przygotowano projekt ustawy o zmianie wyżej wymienionej ustawy i w dniu 21 sierpnia 2013 r. został on przesłany do uzgodnień międzyresortowych.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że pogłębionej analizie zostały poddane również
uwagi Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w skierowanym do Sejmu RP postanowieniu z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. akt S 1/13). Wyniki tych analiz pozwolą
na przygotowanie niezbędnych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Pragnę również zauważyć, że obecnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej znajdują
się dwa projekty ustaw zmieniających ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie omawianych wpłat do budżetu państwa, tj. projekt obywatelski
(druk nr 19) i projekt komisyjny (druk nr 230). W stanowiskach wobec ww. projektów
Rada Ministrów, pomimo zastrzeżeń do projektowanych rozwiązań, rekomendowała
prowadzenie prac nad tymi projektami, mając na względzie potrzebę przeanalizowania
systemu wpłat do budżetu państwa i ewentualnego skorygowania obecnie funkcjonującego mechanizmu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
Rehabilitacja pozwala osobom niepełnosprawnym na pełne uczestnictwo
w życiu społecznym i zawodowym. Dnia 1 sierpnia 1997 r. uchwalona została, zagwarantowana w Konstytucji RP, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych („Monitor Polski” z 1997 r. nr 50, poz. 475). Stanowi ona, że „osoby niepełnosprawne (…) mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”. Oznacza to w szczególności
prawo osób niepełnosprawnych do dostępu do leczenia i opieki medycznej,
wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej oraz do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną.
Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ich
praw zostały szczegółowo zapisane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych („Dziennik Ustaw” z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym („Dziennik Ustaw”
z 2001 r. nr 142, poz. 1592) powiat w swoich zadaniach odpowiedzialny jest
za wspieranie osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługują tutaj działania
powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz innych powiatowych jednostek
pomocy społecznej i współpracujących z nimi organizacji pozarządowych,
które prowadzą wiele działań aktywizujących środowiska osób niepełnosprawnych w postaci punktów wsparcia, organizowania warsztatów terapii
zajęciowej i turnusów rehabilitacyjnych.
Jak alarmują samorządowcy, od kilku lat zmniejsza się poziom dofinansowania dla samorządów ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Skutkiem zmniejszania dofinansowania
z PFRON jest między innymi brak środków na dofinansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych i leczeniu rehabilitacyjnym. W efekcie duża część potrzebujących osób nie otrzymuje zagwarantowanej prawnie, należnej im pomocy. Dalsze ograniczenie dofinansowania
samorządów powiatowych przez PFRON może spowodować likwidację wielu
ważnych form działalności na rzecz niepełnosprawnych.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie przyczyn obniżenia wysokości środków przyznawanym samorządom na realizację zadań z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych. Czy
w kolejnych latach planowane jest dalsze obniżanie puli finansowej przeznaczonej na realizację wyżej wymienionych zadań?
Anna Aksamit

�Odpowiedź
Warszawa, 10.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38/1608/13, oświadczenie złożone przez Panią Senator
Annę Aksamit podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r., w spra-
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wie przyczyn obniżenia wysokości środków przyznawanych samorządom na realizację zadań z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych, proszę o przyjęcie poniższych
wyjaśnień.
Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
określający przeznaczenie środków na poszczególne cele wydatków, ustanawiany jest
na podstawie założeń, o których mowa w art. 34 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), stanowiących o podziale zadań
na zadania obligatoryjne i priorytetowe, natomiast ich wysokość jest ściśle związana ze źródłem pokrycia tzn. planowanym stanem przychodów (tj. wpłat pracodawców oraz wysokości dotacji budżetowej), jak również musi uwzględniać obowiązujące
w danym zakresie przepisy.
Decyzje o przeznaczeniu samorządom powiatowym środków finansowych w ramach algorytmu podejmowane są po uprzedniej analizie możliwości finansowych
PFRON. Fundusz zobligowany jest w pierwszej kolejności do zabezpieczenia środków
finansowych na obligatoryjne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, jakim jest
dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych. Obecnie kwota ta uległa
wzrostowi w związku ze znacznym wzrostem liczby wniosków o wypłatę dofinansowań w wyniku zwiększonego zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy jednoczesnej zmianie wskaźników służących do wyznaczania poziomu dofinansowania dla
pracodawców.
Ponadto należy podkreślić, iż analiza źródeł finansowania wydatków PFRON wykazała tendencję malejącą przychodów z tytułu obowiązkowych wpłat zakładów pracy.
Wobec powyższego, możliwości zabezpieczenia zwiększonych środków PFRON na
przelewy redystrybucyjne są znacznie ograniczone.
Niestety obowiązujące regulacje prawne oraz stale zmieniająca się sytuacja na
rynku pracy powodują negatywne zmiany sytuacji finansowej PFRON. Jednakże w sytuacji, gdy będzie to możliwe zostaną podjęte odpowiednie działania zmierzające do
zwiększenia kwoty środków przeznaczonych dla samorządów.
Należy jednakże podkreślić, że dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON jest formą
częściowego wsparcia, a nie pokrywaniem w całości kosztów realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego. Szczególne powinności w stosunku do osób niepełnosprawnych nie mogą spoczywać wyłącznie na organach administracji rządowej, ponieważ każda z tych osób jest też pełnoprawnym członkiem społeczności lokalnej, której
władze powinny starać się dbać o dobro wszystkich mieszkańców, a więc również osób
niepełnosprawnych.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w województwie kujawsko-pomorskim kontrolę wspieranych przez państwo form rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Sporządzony
raport wskazuje na nieprawidłowości w tej dziedzinie. Jak wynika z raportu, największe problemy związane są z wadliwym systemem finansowania,
nieodpowiednim kwalifikowaniem uczestników zajęć oraz złym prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej i turnusów rehabilitacyjnych.
Z raportu wynika, iż turnusy rehabilitacyjne nie spełniają swojej najważniejszej funkcji – osoby w nich uczestniczące nie nabywają nowych umiejętności społecznych. Rehabilitacja prowadzona jest nieprawidłowo – w wielu
przypadkach kadra nie jest w pełni wykwalifikowana, a indywidualne postępy uczestników nie są oceniane – lub wcale jej nie ma. Raport wskazuje
również, że turnusy rehabilitacyjne nie kształtują umiejętności społecznych,
a raczej są sposobem na wspólne spędzenie czasu, co tylko częściowo poprawia umiejętności społeczne uczestników.
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała również, że na zajęcia i turnusy kierowane są osoby, które nie mają szans efektywnie wykorzystać tej
formy pomocy. Powiatowe centra pomocy rodzinie kwalifikują osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w turnusach niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Pracownicy socjalni wydają skierowania na turnusy tylko na podstawie
dokumentacji medycznej, która nie mówi nic o społecznych kompetencjach
danej osoby. W rezultacie uczestnikami turnusów nie zawsze są ci, którzy
potrzebują rehabilitacji społecznej, a często zostają nimi ludzie potrzebujący po prostu leczenia i wypoczynku. Problemem jest także nierówne traktowanie uczestników podczas przyznawania im dofinansowania turnusów ze
środków PFRON.
Do mojego biura senatorskiego w Legionowie zwracają się osoby niepełnosprawne, które wskazują, iż analogiczne sytuacje występują w województwie mazowieckim. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra
z następującymi pytaniami:
1. Jakie działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości
wynikających z raportu Najwyższej Izby Kontroli zostały podjęte przez ministerstwo bądź są przygotowywane do realizacji?
2. W jaki sposób resort ma zamiar wpłynąć na podniesienie poziomu
zajęć na turnusach rehabilitacyjnych?
3. Czy planowane są zmiany w zakresie procedury kwalifikującej osoby
niepełnosprawne do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych?
Anna Aksamit
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�Odpowiedź
Warszawa, 3.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS-043-38-1609/13, oświadczenie Pani Senator Anny Aksamit,
w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu turnusów rehabilitacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
określa, że do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób
w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych.
Zgodnie z art. 10c ust. 1 ww. ustawy turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem
jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych
uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych,
realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Pragnę poinformować, że warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania dofinansowania uregulowane są szczegółowo
w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). Zgodnie z §5 ust. 5 ww. rozporządzenia do wniosku o dofinansowanie dołącza się m.in.
wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Należy jednak podkreślić, że wniosek ten oraz
informacje w nim zawarte nie stanowią jedynego kryterium, które stanowi podstawę
pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Powyższe przepisy wskazują bowiem, że przy
rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu.
W rozpatrywaniu wniosku bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw
społecznych oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby
w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. Ocena dokonywana przez ww. specjalistów powinna być przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, na podstawie co najmniej informacji zawartych w kopii
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, we wniosku o dofinansowanie i we wniosku lekarza o skierowanie na turnus, w których znajdują
się podstawowe informacje o stopniu i rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy,
jego wieku, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji zawodowej, sytuacji
zdrowotnej wnioskodawcy oraz na podstawie innych dodatkowych informacji będących w posiadaniu powiatowego centrum pomocy rodzinie, które jest realizatorem
powyższego zadania.
Ponadto należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia w sprawie turnusów określają również zasady pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania. Zgodnie z §5 ust. 12
pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do
24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
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Należy również wskazać, że zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator turnusów powinien spełniać m.in. następujące
warunki:
1) realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów,
2) zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na
turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze
nie mniejszym niż 7 godzin dziennie,
3) zapewnić zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzenia uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych programem tego turnusu.
Odnosząc się do kwestii warsztatów terapii zajęciowej uprzejmie wyjaśniam, że
zapisy ustawy o rehabilitacji (...) definiują warsztat jako „wyodrębnioną organizacyjnie
i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia
pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia” (art. 10a ust. 1 ustawy).
Głównym celem wtz, poza rehabilitacją społeczną, jest aktywizacja zawodowa
w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.
Realizacja powyższych celów zmierza do usamodzielnienia uczestników, poprzez
wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo
w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
Zgodnie z przyjętym modelem warsztaty terapii zajęciowej służą nabywaniu umiejętności przydatnych w przejściu do zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku
pracy. W związku z powyższym warsztaty miały służyć jako etap w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Przyczyny występowania sytuacji odbiegających od przyjętego modelu mogą być
różne. Równocześnie należy podkreślić, że obowiązujące przepisy dotyczące wtz dają
funkcjonującym w nich radom programowym, narzędzia w zakresie weryfikacji możliwości spełnienia przez uczestników stawianych przed warsztatem celów.
Do kompetencji rady programowej należy kwalifikowanie osób niepełnosprawnych
do uczestnictwa w warsztacie (§2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 587)). Do kompetencji rady programowej należy podejmowanie
decyzji o zakończeniu przez osobę niepełnosprawną uczestnictwa w warsztacie. Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji (...) o długości pobytu osoby niepełnosprawnej
w warsztacie terapii zajęciowej decyduje możliwość realizacji przez uczestnika oraz
warsztat terapii zajęciowej celów, jakie zostały przed warsztatem postawione. Ocenie
możliwości realizacji celów zarówno przez warsztat, jak też uczestnika, służy instrument w postaci oceny (okresowej oraz kompleksowej) realizacji indywidualnego programu – podejmowanej przez radę programową.
Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że decyzja podjęta przez radę programową
jest wiążąca zarówno dla warsztatu, uczestnika (jego rodziny bądź opiekunów prawnych), jak też dla powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Rada programowa podejmuje decyzje o gotowości uczestnika warsztatu do podjęcia zatrudnienia bądź skierowaniu go do ośrodka wsparcia. Rozstrzygnięcie to powinno skutkować skreśleniem osoby niepełnosprawnej z listy uczestników. Ustawa przewiduje jednak możliwość przedłużenia uczestnictwa w warsztacie w przypadku braku
możliwości skierowania do ośrodka wsparcia lub gotowości do podjęcia zatrudnienia.
Jednakże nie może to być regułą w działaniach warsztatów terapii zajęciowej.
Odnosząc się do kwestii zmian w przepisach dotyczących systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych uprzejmie informuję, że wszelkie zmiany dotyczące działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej oraz turnusów rehabilitacyjnych powin-
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ny zostać poprzedzone głęboką analizą funkcjonowania tych dwóch form wsparcia.
W Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwają prace analityczne nad całym systemem rehabilitacji społecznej. Problemy wykazane w Informacjach o wynikach kontroli dotyczących działalności i finansowania warsztatów terapii
zajęciowej w województwie wielkopolskim oraz organizacji i finansowania turnusów
rehabilitacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim będą brane pod uwagę przy
szerszej ocenie efektywności działań w ramach rehabilitacji społecznej. Ostateczny
wynik tych prac stanowić będzie podstawę do rozważenia ewentualnych zmian legislacyjnych dotyczących systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Droga krajowa nr 61 to trasa wyprowadzająca ruch ze stolicy w stronę
Augustowa i dalej na Litwę. Jest to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na Mazowszu, obsługujący ruch tranzytowy pomiędzy województwami mazowieckim i podlaskim oraz w kierunku Mazur.
Brak spójności pomiędzy zmodernizowanymi, w ciągu ostatnich lat, odcinkami drogi krajowej nr 61 na terenie powiatu legionowskiego powoduje,
że wcześniejsze prace modernizacyjne nie spełniają swej funkcji, a w mieście Legionowo notorycznie tworzą się zatory drogowe, w stronę zarówno
Warszawy, jak i Augustowa.
Kluczową inwestycją dla upłynnienia ruchu na drodze krajowej nr 61
pomiędzy Warszawą a Jeziorem Zegrzyńskim jest budowa trzeciego odcinka
przejścia przez Legionowo pomiędzy wybudowanym już wiaduktem biegnącym nad linią kolejową nr 9 a granicą miasta. Inwestycja ta znajduje się
w Załączniku nr 1a – poz. 29 – do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015. Według kosztorysu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad koszt omawianego odcinka o długości 1,6 km wynosi około 90 milionów zł. Zezwolenie na realizację tego odcinka zostało wydane przez wojewodę mazowieckiego 31 stycznia 2012 r.
Mając to wszystko na względzie, zwracam się ponownie do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego rozpoczęcia trzeciego etapu przebudowy drogi krajowej nr 61 przez
Legionowo.
Anna Aksamit

�Odpowiedź
Warszawa, 27 sierpnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Annę Aksamit przekazane przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r. (sygn. akt BPS/043-38-1610/13) dotyczące trzeciego etapu przebudowy drogi krajowej nr 61 w mieście Legionowo, uprzejmie
przedstawiam poniższe stanowisko.
Obecnie budowa nowych inwestycji drogowych w Polsce odbywa się w oparciu
o przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Program Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015 (Program), który jest drugim średniookresowym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury drogowej. W swojej treści bezpośrednio odnosi się do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2007 r. Zakres rzeczowy zawarty
w Programie musiał jednak zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. Z tego powodu aktualnie realizuje się zadania priorytetowe zawarte
w Załączniku nr 1 do Programu.
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Zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odcinek III – od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską zostało ujęte w Załączniku
nr 1a do Programu. W powyższym Załączniku znajdują się inwestycje, których realizacja miała zostać uruchomiana w wyniku uzyskania oszczędności po ostatecznym
rozliczeniu i zamknięciu finansowania inwestycji z Załącznika nr 1 oddawanych do
użytkowania lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenia ustalonego limitu 82,8 mld zł. Realizacja poszczególnych zadań z Załącznika nr 1a jest
uwarunkowana uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych przepisami prawa oraz zapewnieniem pełnego finansowania. Przedmiotowe zadanie w chwili
obecnej nie posiada zabezpieczenia finansowego wobec czego nie przewiduje się jego
realizacji w najbliższym czasie.
W kwestii rządowych planów budowy dróg w latach 2014–2020, uprzejmie informuję, iż aktualnie w resorcie transportu trwają prace nad ustaleniem listy projektów
drogowych, jakie będą planowane w kolejnej pespektywie finansowej UE. Jednakże
dokładne plany inwestycyjne na lata 2014–2020, zostaną przedstawione, gdy znane
będą poziomy dofinansowania jakie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
jako beneficjent programów unijnych w zakresie dróg krajowych otrzyma w kolejnej
perspektywie finansowej. Priorytetem rządu jest jednak budowa spójnej sieci dróg
ekspresowych i autostrad.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż obecnie i w najbliższym czasie
czynione będą starania w celu mobilizacji sił i środków finansowych na kontynuację
realizacji wszystkich zadań ujętych w obecnie obowiązującym Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę poprosić Pana o wyjaśnienia dotyczące tego, dlaczego do
dnia dzisiejszego nie wprowadzono regulacji prawnych mogących zmniejszyć uciążliwości emitowanych odorantów do poziomu zgodnego z normą
EN 13725:2003?
Od 2001 r., od momentu, kiedy uchwalono prawo ochrony środowiska,
leży to w gestii ministra środowiska, jednak do chwili obecnej nie doszło, według mojej wiedzy, do wydania stosowanego rozporządzenia. Z posiadanych
przeze mnie informacji wynika także, że mimo prac grupy roboczej ministerstwa nie uchwalono ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.
Zarówno ja, jak i mieszkańcy mojego miasta narażeni jesteśmy często na
uciążliwe zanieczyszczenia powietrza przez zakłady przetwarzające między
innymi odpady zwierzęce. Wieczorami smród nasila się do tego stopnia, że
mieszkańcy Piły zmuszeni są zamykać okna w obawie przed odorem padliny.
Odstrasza to turystów, klientów hoteli i jest dokuczliwe dla każdego mieszkańca. Bezskutecznie oczekujemy na reakcję stosownych organów państwa.
Ta nie jest jednak możliwa bez odpowiedniego rozporządzenia. Domagamy
się postępu i zakończenia prac nad wydaniem tego rozporządzenia.
Z poważaniem
Mieczysław Augustyn

�Odpowiedź
Warszawa, 4 września 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1611/13,
przekazujące oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna w sprawie rozwiązań
prawnych dotyczących uciążliwości zapachowych, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Aneta Wilmańska
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Odpowiedź na oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
w sprawie regulacji prawnych dotyczących uciążliwości zapachowych
przekazane przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r.,
znak: BPS/043-38-1611/13
Odpowiadając na pytanie zawarte w oświadczeniu przedstawiam co następuje.
Na przestrzeni ostatnich lat Minister Środowiska kilkukrotnie podejmował próby
uregulowania spraw uciążliwości zapachowej w formie ustawowej. Prace nad założeniami projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej zostały zapoczątkowane pod koniec 2008 r., kiedy to przeprowadzono wstępne konsultacje projektu
ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej z organami samorządu terytorialnego, administracji publicznej, przedsiębiorcami i ich związkami.
Zdecydowanie przeciwko regulacji tego zagadnienia w prawie była 1/3 interesariuszy (głównie przedsiębiorcy i ich związki – ale nawet samorządy terytorialne i ich związki), za regulacją opowiedziało się 2/3 respondentów zgłaszając szereg istotnych uwag.
W 2009 r. z powodu zmiany Regulaminu pracy Rady Ministrów, w resorcie środowiska przygotowano założenia projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej z wykorzystaniem przygotowanego uprzednio projektu ustawy oraz zgłoszonych w 2008 r. uwag.
Dalsze prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej zostały jednak spowolnione w związku z koniecznością skoncentrowania prac na priorytetach dotyczących procesu dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.
Projekt założeń został zaakceptowany przez Kierownictwo Resortu 12 stycznia
2011 r. i w pierwszej połowie 2011 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. projektu założeń. Dokument ten przesłano do wszystkich marszałków województw i wojewodów, 36 związków gmin oraz innych jednostek (przedsiębiorstwa i ich
związki, ośrodki naukowe, organizacje ekologiczne, związki zawodowe) oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Bezpośrednio konsultacjami społecznymi objęto około 120 interesariuszy społecznych. Jednocześnie projekt
założeń został zamieszczony na stronie BIP resortu środowiska zgodnie z procedurami
określonymi w regulaminie pracy Rady Ministrów.
Opinie do projektu założeń przekazało 47 interesariuszy – w tym jedno w formie
zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem (zestawienie w załączeniu).
Główne argumenty podnoszone przez przeciwników wprowadzania regulacji oraz
zgłaszane uwagi dotyczyły przede wszystkim następujących aspektów:
1. Celowości wprowadzania dodatkowej regulacji mającej znikome szanse na
rozwiązanie problemu uciążliwości zapachowej w sytuacji ogromnego obciążenia zarówno podmiotów, jak i administracji nowymi wymogami wynikającymi
wprost z prawodawstwa UE (REACH, pakiet energetyczno-klimatyczny, Dyrektywa o emisjach przemysłowych);
2. Niezagwarantowania środków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, związanych z wejściem w życie projektowanej ustawy. (Warunkiem pozytywnego uzgodnienia projektu przez KWRiST
było sfinansowanie części samorządowej zadania.);
3. Ograniczenia konkurencyjności polskiego przemysłu rolno-spożywczego i produkcji rolniczej, a w efekcie pogorszenia ekonomicznej i społecznej sytuacji
tych środowisk, utrudnień, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwienia
produkcji rolnej;
4. Obostrzeń i sankcji wobec wybiórczo określonego sektora gospodarki – rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, tj. fragmentarycznie ujętej gospodarki i nie
zawsze spełniania wymogu horyzontalnego regulacji, która ma obejmować jednakowo całą gospodarkę narodową i wszystkie jej sektory;
5. Obaw, że dowolność i subiektywizm rozwiązań ujętych w projekcie może rodzić
korupcjogenne praktyki;
6. Poważnych uprawnień lokalnej społeczności w kontroli przedsięwzięć, których
działalność powoduje uciążliwość zapachową. Organy administracji publicznej
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wskazywały na ryzyko powstawania poważnych opóźnień realizacji inwestycji
po przyjęciu proponowanych rozwiązań poprzez kwestionowanie przez lokalne społeczności ich celowości. Nałożenie tych zadań na gminy, które nie mają
żadnego doświadczenia w tym zakresie, ani pracowników wykwalifikowanych
w prowadzeniu takich spraw – zwłaszcza w gminach wiejskich, czy małych gminach miejskich może utrudnić albo bardzo wydłużać właściwe postępowanie
i egzekwowanie obowiązków, które będą wynikać z nowej ustawy;
7. Stworzenia dla osób nieprowadzących działalności rolniczej możliwości składania skarg na działalność podmiotów rolniczych, ograniczając lub wręcz uniemożliwiając prowadzenie przez nie rolniczej działalności. Ze względu na fakt,
iż prowadzenie rolniczej działalności gospodarczej jest w wielu wypadkach jedynym źródłem utrzymania, stanowić to może podstawę do wywołania lub zaostrzenia konfliktów w społecznościach lokalnych. Dodatkowo proponowana
ustawa nie chroni praw słusznie nabytych przez rolników prowadzących gospodarstwa w miejscowościach, które zmieniają swój charakter z typowo rolniczych
na letniskowe czy „tereny zabudowy mieszkaniowej” lub „tereny zieleni i wód”;
8. Szczegółów związanych z metodykami pomiarowymi i wprowadzanymi pojęciami.
Niestety, ze względu na ogromne zobowiązanie Polski w drugiej połowie 2011 r.
związane z prowadzeniem prezydencji Rady Unii Europejskiej, wszystkie prace niezwiązane bezpośrednio w tym zobowiązaniem zostały znacząco spowolnione, co dotyczyło również zaangażowania w prace nad założeniami.
Jednakże po szczegółowym przeanalizowaniu zarówno uwag, jak i występującej
sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie okazało się niezbędne przeanalizowanie możliwości zastosowania innych rozwiązań.
Biorąc pod uwagę występujące wątpliwości w resorcie środowiska analizowano
wybór najefektywniejszego sposobu prawnego rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej. Rozważano m.in. możliwość wprowadzenia nowych przepisów np. w formie
ustawy albo rozporządzenia lub zmiany istniejących przepisów prawnych. W wyniku
dotychczasowych analiz ustalono, że efektywniejsze będzie podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności obowiązujących przepisów oraz ewentualne
ich uzupełnienie, a nie tworzenie nowych przepisów ustawowych.
Trzeba również zauważyć, że wykonana analiza wskazuje na brak jednolitego podejścia w innych państwach członkowskich UE do rozwiązywania problemów związanych z uciążliwością zapachową. Wiąże się to z faktem, że również Komisja Europejska
nie pokusiła się o przygotowanie jednolitego unijnego prawodawstwa w tym zakresie.
W części państw członkowskich UE np. Estonii, Litwie, Łotwie rozpoznawanie uciążliwości zapachowej oparte jest na powoływaniu specjalnych grup oceniających uciążliwość zapachową, podczas gdy np. w Czechach czy Finlandii działania nastawione są
przede wszystkim na zapobieganie uciążliwości poprzez wyznaczenie odpowiednich
wymogów technicznych dla budynków i planowanie przestrzenne.
Wobec czego obecnie prowadzony jest przegląd przepisów dotyczących ochrony
środowiska, planowania przestrzennego, warunków technicznych dla budynków i budowli, dotykających problematyki uciążliwości zapachowej będących we właściwości
zarówno Ministra Środowiska, jak i Ministra Gospodarki, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej czy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kątem
możliwości zwiększenia ich efektywności. W dalszej kolejności na podstawie wyników
przeglądu resort środowiska, we współpracy z pozostałymi resortami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary, zaproponuje odpowiednie propozycje zmian w prawie.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Aneta Wilmańska
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o zainteresowanie się losem opiekunów osób niepełnosprawnych. Do tej pory, na mocy polskiego
prawodawstwa, każdy z opiekunów osób niepełnosprawnych, który podjął
się opieki nad osobą niepełnosprawną i spełniał wymogi ustawowe, mógł
liczyć na pomoc państwa w postaci świadczenia pielęgnacyjnego oraz opłacenia składek emerytalno-zdrowotnych. Była to skromna pomoc, ale jakże
istotna z uwagi na bardzo ograniczone budżety domowe rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności w rodzinie. Dodatkowym dramatem,
jaki spotkał opiekunów osób niepełnosprawnych, jest nowelizacja ustawy
o świadczeniach rodzinnych (DzU 2012, poz. 1548), która weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r. Na mocy nowelizacji ustawy około stu pięćdziesięciu tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność
powstała po ukończeniu przez nie osiemnastego roku życia bądź, jeśli uczyły
się w szkole, po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia, pozbawiono
nabytego prawa, wówczas nadanego na stałe, do świadczenia pielęgnacyjnego, a co za tym idzie – jedynego źródła dochodu opiekuna. Powstała sytuacja zmusi opiekunów osób niepełnosprawnych do odejścia od łóżek swoich
bliskich – i pozostawienia ich bez opieki – w poszukiwaniu zatrudnienia dającego źródło finansowe oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Na mocy obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach rodzinnych
specjalny zasiłek pielęgnacyjny jest obwarowany kryteriami, których większość opiekunów nie jest w stanie spełnić, ponieważ wprowadzono:
— kryterium dochodowe, 623 zł netto na osobę w rodzinie niepełnosprawnego, łącznie z rodziną opiekuna;
— wymóg rezygnacji z zatrudnienia (w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego wymóg ten jest szerszy, gdyż określa przyczynę rezygnacji bądź
niepodejmowania zatrudnienia); jeśli taki opiekun w rozumieniu ustawy nie
posiada świadectwa pracy z wpisanym tytułem rozwiązania stosunku pracy
z przyczyny opieki nad osobą niepełnosprawną, nie ma prawa do nabycia
specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego.
Niezasadne jest istnienie kryterium wiekowego w stosunku do osoby niepełnosprawnej, którą opiekuje się opiekun, ponieważ osoba niepełnosprawna, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem, czy osobą dorosłą, wymaga całodobowej opieki oraz ogromnego poświęcenia i zaangażowania opiekuna.
Szanowny Panie Ministrze! Czy ze względu na tak liczne apele, wskazujące na nierówne i niesprawiedliwe traktowanie opiekunów osób niepełnosprawnych, ustawa o świadczeniach rodzinnych zostanie ponownie rozpatrzona i poddana nowelizacji?
Czy resort pracy i polityki społecznej przewiduje pomoc opiekunom osób
niepełnosprawnych w postaci zastępczej formy pomocy, innej niż świadczenie pielęgnacyjne, pozwalającej na kontynuowanie opieki nad osobą niepełnosprawną?
Dlaczego w imię prawa umożliwia się nierówne traktowanie ludzi starszych, niepełnosprawnych i ich opiekunów, dopuszczając do dyskryminacji
ze względu na wiek osoby niepełnosprawnej?
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk
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�Odpowiedź
Warszawa, 10 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak:
BPS/043-38-1612/13 dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Przemysława Błaszczyka podczas 38. posiedzenia Senatu RP w sprawie pomocy dla opiekunów
osób niepełnosprawnych, uprzejmie informuję.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
zmieniła zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.
Modyfikacje zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia
2013 r. polegają na rozróżnieniu podmiotowym grupy osób, nad którymi sprawowana
może być opieka, w związku z którą pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne.
Możliwość otrzymania, niezależnego od dochodu świadczenia pielęgnacyjnego,
mają osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny względem osoby niepełnosprawnej, w przypadku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, gdy sprawowana jest opieka nad osobami, których niepełnosprawność
powstała do ukończenia 18. roku życia lub, w przypadku nauki w szkole lub w szkole
wyższej, do ukończenia 25. roku życia.
Osoby wymagające opieki, których niepełnosprawność powstała w ww. przedziale
wiekowym, są z reguły niesamodzielne ekonomicznie z uwagi na kontynuację nauki
i niepodejmowanie aktywności zawodowej. Natomiast osoby dorosłe, których niepełnosprawność nie powstała w okresie nauki, co do zasady miały możliwość rozpoczęcia
aktywności zawodowej i wypracowania własnych źródeł dochodu (emerytura, renta)
co może już pozwolić na sfinansowanie lub współfinansowanie opieki, bez konieczności dodatkowego wsparcia ze strony budżetu państwa w postaci niezależnego od
kryterium dochodowego świadczenia pielęgnacyjnego.
Beneficjentami świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego na nowych zasadach
są przede wszystkim rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie. Jest to grupa opiekunów osób niepełnosprawnych wymagających największego wsparcia i stąd taka konstrukcja znowelizowanych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Wskazane granice wiekowe powstania niepełnosprawności zostały przyjęte analogicznie jak w obowiązujących od wielu lat kryteriach przyznawania renty socjalnej uregulowanych w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U.
z 2003 r., Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.).
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
względem osoby niepełnosprawnej, którzy nie spełniają nowych warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego (w szczególności ww. warunku daty powstania
niepełnosprawności), mogą ubiegać się o nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny
zasiłek opiekuńczy. Warunkiem jego otrzymania jest jednak wykazanie faktycznej rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która to faktyczna rezygnacja
musi mieć bezpośredni związek z faktem sprawowania opieki nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny oraz spełnienie warunku kryterium dochodowego – dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 623 zł netto (od 1 listopada 2014 r. będzie
to kwota 664 zł netto).
Ponadto informuję, że przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu
i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 roku Nr 60, poz. 282 z późn. zm.),
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nie przewidują sytuacji, że w świadectwach pracy ma być wpis, iż osoba rezygnuje z pracy z powodu konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną. Dlatego też,
w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wpis w świadectwie pracy o takiej treści, nie
jest przewidziany jako sposób dokumentowania, że rezygnacja z pracy wynikała z konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W obecnym stanie prawnym świadczenia rodzinne, do których należą: specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, są formą redystrybucji dochodu
narodowego za pośrednictwem budżetu państwa na podstawie kryteriów przyjętych
w polityce społecznej, a sprecyzowanych w przepisach ustawy. Tworząc tego rodzaju
systemy redystrybucyjne, ustawodawca korzysta z przysługującego mu władztwa do
kształtowania norm prawnych zgodnie z założeniami społeczno-ekonomicznymi. Granice swobody w korzystaniu z tego władztwa wyznaczają, jak w wypadku każdej regulacji ustawowej, normy konstytucyjne. Normy te pozostawiają ustawodawcy znaczny
zakres swobody co do kierunków, zakresu i form regulacji świadczeń finansowanych
z budżetu państwa, składających się na system tzw. osłony socjalnej. W ocenie konstytucyjności ustaw, które regulują redystrybucję dochodu narodowego za pośrednictwem budżetu państwa, nie można abstrahować od tego, że w demokratycznym
państwie prawnym określanie wielkości budżetu i struktury jego wydatków, a także
aktualnych kierunków i preferencji polityki społecznej i gospodarczej należy do demokratycznie legitymowanego parlamentu. Demokratyczny ustawodawca jest władny dokonywać trudnych wyborów w sferze polityki socjalnej. Decyzje ustawodawcze
w tych sprawach podejmowane są w wieloetapowej procedurze legislacyjnej, w której
ścierają się różne punkty widzenia. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego i zmian
zasad przyznawania tego świadczenia, duże znaczenie miały ograniczone środki budżetowe, niewystarczające na utrzymanie dotychczasowych zasad, zgodnie z którymi,
świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało niezależnie od dochodu i daty powstania niepełnosprawności, wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych, na których ciążył
obowiązek alimentacyjny.
Decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w sprawie o przyznanie
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pozostały w mocy do 30 czerwca 2013 r., czyli
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i po upływie tego
okresu z mocy prawa przestały obowiązywać, o czym stanowi art. 11 ust. 3 ustawy
nowelizującej. Jednocześnie, na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy nowelizującej, organ
właściwy został zobowiązany do poinformowania, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie
przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego oraz o warunkach nabywania prawa do specjalnego
zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia
w życie ww. ustawy.
Niewątpliwie więc prawodawca w tym przypadku podjął działania mające na celu
zapewnienie osobom pozbawionym prawa do świadczenia pielęgnacyjnego warunków
do przystosowania się do nowej regulacji, co zostało uznane w wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. sygn. akt K 5/99, za przesłankę niezbędną
przy cofaniu lub ograniczaniu przez prawodawcę praw podmiotowych.
Poza wyżej wymienionymi świadczeniami opiekuńczymi, osoby niepełnosprawne
i ich opiekunowie mogą ubiegać się o szereg świadczeń na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z. 2013 r., poz. 182). Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania osoby/rodziny ośrodki pomocy społecznej i mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub
niepieniężnej, w tym usług.
Bardzo istotną formą wspierania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na
podstawie przepisów o pomocy społecznej są specjalistyczne usługi opiekuńcze, które
należy rozumieć jako usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, warunki i tryb ich ustalania,
a także kwalifikacje osób je świadczących określone są w rozporządzeniu Ministra Po-
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lityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września
2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze mogą być świadczone także w ośrodkach wsparcia.
Ponadto wyjaśniam, że za opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie spełniają warunków do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego (m.in. przekraczają kryterium dochodowe 623 zł), a którzy zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej może
na podstawie art. 42 ustawy o pomocy społecznej opłacać składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
Dodatkowo informuję, że w resorcie pracy i polityki społecznej prowadzone są obecnie prace nad wprowadzeniem w najbliższych miesiącach, finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, programu wsparcia
dla osób niepełnosprawnych, których opiekunowie utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniają warunków do uzyskania prawa do nowego świadczenia
opiekuńczego tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Planuje się, że przedmiotem programu będzie w szczególności dofinansowanie kosztów opieki nad niesamodzielnymi osobami niepełnosprawnymi. Ostateczny kształt programu i przewidziane formy
wsparcia zostaną przedstawione po zakończeniu ww. prac.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

27

Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 5 lipca 2013 r. odbył się Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego, na którym przedstawiono informacje o obecnym stanie dróg powiatowych oraz gminnych. Jak wynika ze stanowiska KPWŁ, stan techniczny dróg
powiatowych jest bardzo zły i wymaga podjęcia natychmiastowych działań
remontowych, które w sposób bezpośredni przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu lądowego. Starostwa powiatowe są obarczane coraz to
większą liczbą zadań do zrealizowania, ale ustawodawca nie wskazuje źródła finansowania tych zadań, co powoduje dodatkowe obciążenie już napiętych budżetów powiatów, niemogących pozwolić sobie na samodzielne sfinansowanie kosztów rewitalizacji dróg w powiecie. Przekłada się to również
na blokowanie możliwości korzystania ze środków unijnych na inwestycje
drogowe z powodu braku własnych środków finansowych. W dodatku polskie powiaty nie korzystają ze środków Krajowego Funduszu Drogowego,
a nakłady na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
zostały w ostatnich dwóch latach znacząco ograniczone.
Innym poważnym problemem dotykającym powiaty województwa
łódzkiego są drogi zniszczone w czasie budowy dróg wyższych kategorii,
w szczególności autostrad i dróg ekspresowych. Spór w kwestii rewitalizacji
nawierzchni dróg powiatowych i gminnych uszkodzonych lub zniszczonych
w związku z budową autostrady A2 (odcinek B) miał już miejsce w powiecie
łowickim.
Szanowny Panie Ministrze! Czy przewidziane są środki finansowe
z Krajowego Funduszu Drogowego pozwalające na budowę, rewitalizację
nawierzchni dróg powiatowych oraz zabezpieczenie finansowe umożliwiające korzystanie ze środków unijnych na ten cel?
Czy zostanie wprowadzony spójny system porządkowania kategoryzacji dróg?
Czy zostanie utworzony fundusz, na który składałyby się wpływy z podatku VAT od wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,
z możliwością przeznaczenia tych środków na modernizację infrastruktury
drogowej?
Czy w nowym okresie budżetowania Unii Europejskiej będzie istniał program operacyjny ze środkami służącymi poprawie dostępności terytorialnej
kraju, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na drogach lokalnych jako
podstawowego szkieletu komunikacyjnego?
Czy ministerstwo przewiduje opracowanie i wdrożenie przepisów, które
skutecznie chronić będą zarządców dróg lokalnych, które to drogi były nadmiernie eksploatowane i niszczone w okresie budowy dróg szybkiego ruchu
i autostrad, w tym też szybkie wdrożenie Narodowego Programu Rewitalizacji Dróg Lokalnych (Powiatowych i Gminnych) zniszczonych w związku
z budową, przebudową lub modernizacją autostrad i dróg ekspresowych?
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk
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�Odpowiedź
Warszawa, 26 sierpnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo znak BPS/043-38-1613/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r.,
przy którym przekazano oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzania drogami powiatowymi uprzejmie informuję.
W kwestii umożliwienia samorządom terytorialnym korzystania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zgodnie z art. 39f pkt 1 ustawy z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 931 z późn. zm.), od połowy 2009 r. środki Funduszu mogą być przeznaczone na
finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, realizowanych przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto, zgodnie z ww. ustawą, ciężar finansowania inwestycji zawartych w Programie Budowy Dróg Krajowych został przeniesiony
z budżetu państwa na Krajowy Fundusz Drogowy. W związku z powyższym, z uwagi na
sytuację Krajowego Funduszu Drogowego nie jest możliwe poszerzenie katalogu wydatków, które finansuje Fundusz. Dowodem potwierdzającym trudną sytuację Krajowego
Funduszu Drogowego jest uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 24 maja 2013 r.
o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 843), która zakłada restrukturyzację długu
Funduszu w postaci m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dopuszczalność rolowania długu w aktualnej sytuacji KFD w kontekście zadań
inwestycyjnych nim objętych, a także aktualnej trudnej sytuacji rynkowej ma ważne
znaczenie dla polepszenia struktury zadłużenia oraz absorpcji środków unijnych.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.)
z budżetu państwa corocznie minimum 18% środków z planowanego podatku akcyzowego od paliw silnikowych przeznaczonych zostaje na wydatki związane z budową,
przebudową, remontem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu drogowego oraz kolejowego finansowaną i dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw
transportu. Podziału środków pomiędzy drogi a infrastrukturę kolejową dokonuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przy czym w zakresie dróg
środki z akcyzy od paliw silnikowych trafiają jedynie na drogi krajowe zarządzane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż pozostałe drogi publiczne (wojewódzkie, powiatowe, gminne i publiczne w miastach na prawach powiatu) są finansowane przez właściwe samorządy terytorialne jako zadanie własne.
W pozostałym zakresie środki z podatku akcyzowego od paliw silnikowych stanowią
dochód budżetu państwa i są przeznaczane na inne wydatki budżetu państwa.
Zaś wpływy z podatku od środków transportowych pobieranego generalnie od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusów
stosownie do przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) stanowią dochód gminy i są
rozdysponowane na wydatki gminy określone w budżecie gminy.
Podkreślenia wymaga fakt, iż sieć dróg publicznych w Polsce wynosi ok. 400 tysięcy kilometrów, przy czym drogi krajowe zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad i stanowią poniżej 5% wszystkich dróg publicznych ale przenoszą ponad 60%
ruchu. W chwili obecnej, wobec konieczności nadrobienia wieloletnich zaniedbań w zakresie infrastruktury drogowej, resort transportu nie widzi możliwości finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego innych zadań niż zadania na drogach krajowych GDDKiA.
Odnosząc się do wprowadzenia systemu porządkującego kategoryzację dróg należy
zauważyć, że przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) umożliwiają dokonywanie zmian kategorii dróg. Procedury
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dotyczące zmian kategorii dróg zostały określone w art. 5, 6, 6a, 7 oraz art. 10 ust. 1–3 tej
ustawy. W przypadku, gdy lokalne władze samorządowe widzą taką konieczność, zmiany
kategorii dróg mogą być dokonane w trybie określonym w ustawie o drogach publicznych. Art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych przewiduje również możliwość przekazywania zarządzania drogami publicznymi między zarządcami, w trybie porozumienia.
Natomiast kompleksowe uporządkowanie sieci dróg publicznych oznaczałoby systemową
zmianę wielu ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o drogach publicznych, ustawy
o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym i jednocześnie wymagałaby
zmiany modelu finansowania dróg publicznych. W chwili obecnej zmiana systemu finansowania dróg krajowych spowodowałaby zagrożenie realizacji Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Natomiast zmiana w sposobie finansowania dróg samorządowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz publicznych w miastach na prawach powiatu) spowodowałaby
zagrożenie dla realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
W zakresie utworzenia funduszu, na który składałyby się wpływy z podatku VAT
od wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, pragnę zauważyć, że
kwestie dotyczące finansów publicznych, w tym również kształtowania nowego funduszu, pozostają we właściwości Ministra Finansów.
Odnosząc się do nowych Programów Operacyjnych realizowanych ze środków Unii
Europejskiej, pragnę wyjaśnić, że jednostką koordynującą programy pomocowe jest
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Natomiast instytucją zarządzającą Regionalnymi
Programami Operacyjnymi są zarządy województw.
W kwestii zabezpieczenia dróg lokalnych, uprzejmie wyjaśniam, iż praktyką przyjętą
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest zawieranie w kontraktach
z firmami wykonawczymi na budowę autostrady zobowiązań dla Wykonawcy do podpisania odpowiednich umów lub porozumień z władzami samorządowymi, w sytuacji gdy
chce korzystać z dróg lokalnych. Wykorzystywane do transportu materiałów przez Wykonawców drogi powiatowe i gminne, w założeniu nie są przeznaczone pod ruch ciężki
o dużej częstotliwości jaki jest generowany przez budowę. Wykonawcy zawierają z zarządcami tych dróg stosowne porozumienia, które zezwalają pojazdom wykorzystywanym
podczas budowy autostrady na korzystanie z dróg lokalnych. Wykonawcy muszą dbać
o przejezdność tych dróg, prowadzić naprawy konserwacyjne. Po zakończeniu budowy autostrady Wykonawcy są zobowiązani odtworzyć konstrukcję lub część konstrukcji
(warstwy bitumiczne) używanych dróg. Na odcinkach, na których nie jest dopuszczony
ruch pojazdów wykorzystywanych do budowy autostrady, zarządcy mogą wprowadzić
ograniczenia dla ruchu pojazdów przekraczających 8 ton. Natomiast na drogach krajowych, wojewódzkich będących w korytarzach tras do budowy z reguły nie ma ograniczeń
dla ruchu pojazdów, do jakich należą pojazdy budowy. Jednak nie dotyczy to wszystkich
dróg wojewódzkich czy też krajowych. Ewentualny przejazd pojazdów nienormatywnych
wymaga wówczas specjalnego zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.
zm.). Reasumując należy wyjaśnić, iż wykonawcy robót drogowych powinni wykonywać
swoje obowiązki z poszanowaniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zatem
również z ww. przepisami o poruszaniu się po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych jak i zakazem dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie Polski Związek Niewidomych z prośbą o interwencję
w sprawie nieprzyjaznych dla osób niewidomych zasad odliczania od dochodu wydatków ponoszonych na opłacenie przewodnika.
Chodzi o zapis z art. 26 ust. 7c w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. „W przypadku wydatków, o których
mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów
stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych
lub organów kontroli skarbowej podatnik jest zobowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności wskazać
z imienia i nazwiska osoby, które opłacano w związku z pełnieniem przez nie
funkcji przewodnika”.
Przepis ten, mimo iż nie nakazuje przedstawiać dokumentów lub rachunków potwierdzających wydatki związane z kosztami poniesionymi na usługi
przewodników, nakłada na niewidomego podatnika obowiązek wskazania
danych osobowych przewodnika, a przecież nie ma on żadnej możliwości
weryfikacji tych danych i tym bardziej nie może odpowiadać za to, że dane
podane przez przewodnika mogą okazać się nieprawdziwe. Niestety w tej
sytuacji to na niewidomym podatniku będzie ciążyła odpowiedzialność za
podanie fałszywych danych.
Inną sprawą jest to, że niewidomi korzystają ze wsparcia bardzo licznej grupy osób, często zdarza się też, że są to osoby przygodnie spotkane,
które zgadzają się służyć pomocą, na przykład w dotarciu do konkretnego
miejsca. W takich sytuacjach niewidomi najczęściej rewanżują się w formie
rzeczowej. Trudno zatem obliczać koszty otrzymanych prezentów i doliczać
je do zeznania podatkowego.
Tak funkcjonujące zapisy mocno uderzają w środowisko osób niewidomych, dla których ulga na przewodnika miała stać się pomocą w samodzielnym i niezależnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zmianę przepisów art. 26
ust. 7c w taki sposób, by nie było konieczności wskazywania z imienia i nazwiska przewodnika, który uzyskał korzyść majątkową w formie innej niż
pieniężna. Warto także zastanowić się nad zmianą art. 26 ust. 7a pkt 7 mówiącego o opłaceniu przewodników. To sformułowanie budzi pewne rozbieżności interpretacyjne, sugerujące, że przewodnik za swoje usługi powinien
dostać pieniądze, a przecież zapewne ustawodawcy chodziło o wydatki realne ponoszone przez niepełnosprawnego podatnika, a nie wskazanie, że
przewodnik musi koniecznie otrzymać gratyfikację pieniężną.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka
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�Odpowiedź
Warszawa, 4.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 13 sierpnia br., znak BPS/DSK-043-1614/13, oświadczenie senator Alicji Chybickiej, złożone podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia br., w sprawie interwencji w sprawie nieprzyjaznych dla osób niewidomych zasad obliczania od dochodu wydatków ponoszonych na
opłacenie przewodnika, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 65, poz. 437, z późn.
zm.) zadaniem ministra kierującego danym działem administracji rządowej jest m.in.
inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym
kieruje, a także przedkładania w tym zakresie inicjatyw, projektów założeń projektów
ustaw i projektów aktów normatywnych (...). Właściwym dla działu obejmującego podatki jest Minister Finansów.
Niezależnie od powyższego wyjaśniam, że pismem z dnia 22 sierpnia br., znak
BON-II-0702-6-2-KD/13 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
zwróciło się do Ministerstwa Finansów z prośbą o informacje dotyczące poruszonego
przez Panią Senator tematu. Informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 29 sierpnia br., znak DD3/0602/103/OBQ/13/RD-89492/13, przedstawiam poniżej.
Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz
wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku
podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu osoby niepełnosprawne wymienione w art. 26 ust. 7e ustawy.
Katalog ww. wydatków określa art. 26 ust. 7a ustawy. Podkreślenia wymaga, iż
wykaz ten ma bardzo szeroki zakres, a zdecydowana większość wydatków w nim ujętych nie jest ograniczona limitem.
Maksymalne limity odliczeń ustawodawca określił wyłącznie w odniesieniu do wydatków, w stosunku do których nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość (art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 i 14 w związku z art. 26 ust. 7c ustawy). Należą do nich wydatki poniesione na:
1) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
2) utrzymanie do końca 2010 r. przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa
psa przewodnika, odpowiednio od 1 stycznia 2011 r. utrzymanie przez osoby
niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa
asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwocie nieprzekraczającej
w roku podatkowym 2.280 zł;
3) używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy
inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia,
dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym
kwoty 2.280 zł.
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Nadanie z dniem 1 stycznia 2011 r. nowego brzmienia ust. 7c w art. 26 ustawy
nie zmieniło wieloletniej reguły, iż w przypadku wyżej wymienionych wydatków (czyli także wydatków związanych z opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub
II grupy inwalidztwa) nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich
wysokość. Należy jednak zauważyć, iż brak ustawowego wymogu dokumentowania
wysokości tego rodzaju wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem, nie
oznacza, iż z ulgi wymienionej w art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 i 14 ustawy może skorzystać
każda osoba niepełnosprawna zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik
mający na utrzymaniu takie osoby.
Przepisy podatkowe nie przewidują bowiem możliwości, aby osobom niepełnosprawnym zaliczonym do I lub II grupy inwalidzkiej, obniżyć dochód przed opodatkowaniem o kwoty ryczałtowo określone, bez względu na to czy podatnik wydatki
poniósł, czy też nie. Powyższe potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych
(wyrok z dnia: 17 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Łd 997/03 oraz I SA/Łd 1065/03,
16 marca 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 65/06, 17 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Bk
246/08, 12 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/Gl 901/08, 17 lutego 2009 r. sygn. akt III
SA/Wa 1912/08, 6 lipca 2009 r. sygn. akt I SA/Gl 55/09, 15 grudnia 2009 r. sygn.
akt I SA/Gl 528/09 oraz z 2 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 10/10).
Przykładowo, w wyroku z dnia 2 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 10/10 sąd zważył, iż omawiana ulga „nie przysługuje z tytułu inwalidztwa określonego stopnia, ale
z tytułu korzystania z usług przewodników – co oznacza, że ten fakt musi rzeczywiście
mieć miejsce, a ponadto polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków – co z kolei
oznacza, że podatnik może odliczyć tylko te wydatki, które faktycznie poniósł, przy
czym możliwość ich zrekompensowania w postaci ulgi została ograniczona do wskazanej w art. 26 ust. 7a pkt 7 kwoty 2.280 zł”. Z kolei w wyroku z dnia 6 lipca 2009 r.
sygn. akt I SA/GL 55/09 sąd stwierdził, iż co prawda zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy
podatnik nie ma obowiązku udokumentowania wysokości wydatków limitowanych
(np. na opłacenie przewodników), jednak organ ma prawo wezwać do złożenia wyjaśnień lub dokonania określonych czynności, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia
stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. „Tym samym podatnik powinien liczyć
się z potrzebą wykazania uprawnienia do skorzystania z ulgi i w sposób wiarygodny uprawdopodobnić fakt poniesienia spornych wydatków. (...) Za takim rozumieniem
przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przemawia zarówno wykładnia literalna (w przepisie jest mowa o „poniesieniu wydatków”)
jak i celowościowa. Celem, który przyświecał ustawodawcy, przy wprowadzeniu możliwości dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, według
ogólnej zasady, było ułatwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego
życia. Odliczenia mają spełniać rolę bodźca, zachęcającego i ułatwiającego niepełnosprawnym rehabilitację i normalne życie. Wydatki takie muszą więc być poniesione
faktycznie (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października
2006 roku, sygn. akt IIFSK 1373/05)”.
Stąd samo oświadczenie osoby niepełnosprawnej, z którego wynika jedynie,
że okazjonalnie, w różnych sytuacjach życiowych korzystała z pomocy przygodnych
osób, jest niewystarczające. Potwierdza to orzeczenie z dnia 16 marca 2006 r. sygn.
akt I SA/Ol 65/06, w którym sąd uznał, iż „Taka pomoc nie może jednak być uznana
za korzystanie z przewodnika w rozumieniu cytowanego wyżej przepisu ustawy podatkowej. Nawet jeśli tym osobom skarżąca odwzajemniała się zwyczajowym poczęstunkiem lub upominkiem, to nie ma podstaw do przyjęcia, że opłacała przewodników
osoby niewidomej w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 7” ustawy.
Z kolei brak zapłaty jest równoznaczny z brakiem prawa do zastosowania odliczenia z tytułu opłacenia przewodnika.
W ww. wyroku z dnia 16 marca 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 65/06 sąd zauważył również, iż przepisy Konstytucji RP nakładają na wszystkie organy państwa obowiązek
działania zgodnie z prawem, w tym obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności
sprawy.
W konsekwencji, jeżeli w toku prowadzonego postępowania organ podatkowy
uzna, że przedłożone dowody są niewystarczające do wykazania prawa do ulgi lub
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budzą wątpliwości, organ podatkowy ma nie tylko prawo, ale wręcz ustawowy obowiązek, poszerzenia postępowania wyjaśniającego o bardziej wnikliwe zbadanie okoliczności ponoszenia przez podatnika odliczonych wydatków. Natomiast podatnik musi
uwiarygodnić swoje twierdzenie, że poniósł określone wydatki. „Istotnym jest bowiem,
że owa limitowana ulga powoduje obniżenie podstawy do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc podatnik winien wykazać, że ją poniósł. Nie jest ona
świadczeniem należnym podatnikowi z mocy prawa.” (wyrok z dnia 17 lutego 2009 r.
sygn. akt III SA/Wa 1912/08).
Mimo ugruntowanego poglądu sądów administracyjnych w przedmiocie zasad i warunków korzystania przez osoby niepełnosprawne z odliczeń wymienionych w art. 26
ust. 7a pkt 7, 8 i 14 ustawy (w tym na przewodników osób niewidomych I lub II grupy
inwalidzkiej), w opinii podatników (osób niepełnosprawnych) działania urzędów skarbowych polegające na żądaniu uwiarygodnienia przez podatnika poniesienia przedmiotowych wydatków, np. poprzez podanie danych pozwalających na identyfikację
przewodników, były dotychczas postrzegane jako sprzeczne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Z tych też względów ww. nowelizacją z dnia 25 listopada 2010 r. wprowadzono
zmianę polegającą na nadaniu nowego brzmienia art. 26 ust. 7c ustawy. Od 1 stycznia 2011 r. przepis ten stanowi, że w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a
pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej
podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem
przez nie funkcji przewodnika;
2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
3) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Przedmiotowa zmiana miała zatem charakter porządkowy i była zgodna z ugruntowanym poglądem sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Jej celem
było wyeliminowanie nieprawidłowości w korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej poprzez
wyraźne wskazanie w przepisach prawa materialnego, iż brak ustawowego wymogu
dokumentowania wysokości wydatków, które wolą ustawodawcy zostały ograniczone
limitem kwotowym, nie oznacza, iż można pomniejszyć dochód do opodatkowania
bez uprzedniego poniesienia przedmiotowych wydatków. Czym innym jest bowiem
dokumentowanie wysokości poniesionego wydatku, czym innym udowodnienie faktu
i okoliczności jego poniesienia. Dlatego też wprowadzono regulację, w myśl której na
żądanie (wezwanie) organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, podatnik jest
zobligowany przedstawić dowody, które potwierdzają poniesienie przez niego wydatków, w szczególności wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacał w związku
z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika.
Jest to tym bardziej uzasadnione, że wynagrodzenie otrzymane przez osoby pełniące funkcję przewodnika jest dla tych osób przychodem podlegającym opodatkowaniu. W konsekwencji dochody z tego tytułu przewodnik powinien wykazać w zeznaniu podatkowym i od łącznej kwoty dochodów obliczyć podatek według skali
podatkowej.
Odnosząc się do propozycji polegającej na zniesieniu wymogu wskazywania z imienia i nazwiska przewodnika, który za świadczoną pomoc uzyskał korzyść majątkową
w innej formie niż pieniężna, Ministerstwo Finansów zauważa, iż jej przyjęcie zróżnicuje na gruncie przepisów ustawy sytuację prawno-podatkową osób, które wykonując
funkcję przewodnika otrzymują gratyfikację pieniężną.
Ponadto Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, iż zapłata na rzecz przewodnika może odbywać się w formie innej niż pieniężna. O wyborze tej formy, podobnie
jak o wysokości wynagrodzenia, decydują strony, tj. wynagradzający oraz wynagradzany, a zatem jest ona znana każdej z tych osób. Ustalając wysokość wynagrodzenia
należy brać pod uwagę w szczególności ilość poświęconego czasu oraz stopień skomplikowania wykonywanej czynności.
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Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż nie
znajduje uzasadnienia do zmiany obecnie obowiązujących zasad korzystania z ulgi
rehabilitacyjnej z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy
inwalidztwa.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło pismo Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, w którym przedstawione zostały największe problemy,
z jakimi borykają się polscy diabetycy.
Według przekazanych informacji skutkiem wprowadzenia ustawy refundacyjnej jest brak ogólnodostępnych nowoczesnych leków inkretynowych
i analogów insulin długodziałających dla wszystkich pacjentów, zarówno
z cukrzycą typu I, jak i z cukrzycą typu II, oraz, co więcej, zwiększenie odpłatności za leki.
Najistotniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II jest otyłość. Dlatego bardzo ważne jest zbudowanie długofalowej
strategii działania w zakresie leczenia i profilaktyki cukrzycy.
Innym ważnym aspektem jest także ujednolicenie i doprecyzowanie
przepisów dotyczących przebywania dzieci z chorobą przewlekłą (w tym cukrzycą) w placówkach oświatowych. Chodzi tu między innymi o przepisy dotyczące pomiaru poziomu cukru przez osoby nieposiadające wykształcenia
medycznego, w tym nauczycieli i opiekunów.
Bardzo ważne jest także ujednolicenie przepisów dotyczących orzekania
o niepełnosprawności dzieci i młodzieży z cukrzycą.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie odpowiednich działań
zmieniających system ochrony zdrowia i system refundacji leków, tak aby
zapewnić najmłodszym pacjentom dostęp do odpowiedniego leczenia oraz
aby pacjenci z cukrzycą mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

�Odpowiedź
Warszawa, 2013.09.05
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pani Alicji Chybickiej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym na 38. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 sierpnia 2013 r., przekazanym przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1615/13, w sprawie sytuacji opieki diabetologicznej w Polsce, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych informacji.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na dzień 1 września 2013 r., insulina glargine
finansowana jest ze środków publicznych we wskazaniu: Cukrzyca typu 1 u dorosłych,
młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną
NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbAlc ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczo-
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nych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi
epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od
2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).
Należy zaznaczyć, że Minister Zdrowia wydaje decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu ceny urzędowej, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w art. 12 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.).
W odniesieniu do podnoszonej kwestii braku refundacji leków inkretynowych oraz
inhibitorów dipeptydylopeptydazy pragnę podkreślić, iż zgodnie z przeprowadzoną
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych oceną w odniesieniu do przedmiotowych leków nie wykazano statystycznie istotnych różnic w skuteczności w porównaniu do insuliny lub doustnych leków hipoglikemizujących. Co więcej, zastosowanie
przedmiotowych produktów leczniczych odracza w czasie konieczność stosowania insuliny, która jest tańszą technologią lekową, zarówno dla pacjenta jak i dla płatnika
publicznego. W związku z powyższym, Ministerstwo Zdrowia oceniło, iż koszty refundacji przedmiotowych produktów leczniczych, przy wykazanych korzyściach, są zbyt
wysokie dla płatnika publicznego.
Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Zdrowia został
złożony wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku Levemir (insulina glargine). W rekomendacji nr 92/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Prezes Agencji
Oceny Technologii Medycznych pozytywnie ocenił objęcie refundacją leku Levemir we
wskazaniu: pacjenci z cukrzycą typu 2, leczeni insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy oraz HbAlc ≥8% i/lub co najmniej 1 epizodem ciężkiej lub nocnej hipoglikemii
zarejestrowanym w tym czasie.
Odnośnie do sygnalizowanej w Oświadczeniu konieczności doprecyzowania przepisów w kwestii przebywania dzieci z chorobą przewlekłą (w tym cukrzycą) w placówkach oświatowych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Celem leczenia chorób jest poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej,
w szczególności zaś umożliwienie pełnej partycypacji społecznej i prowadzenie produktywnego życia poprzez realizację właściwych sobie ról społecznych. W szczególności cele te ważne są w procesie projektowania systemu wsparcia społecznego i opiekuńczo-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą przewlekłą. Celem
terapii takich pacjentów jest także właściwa edukacja otoczenia społecznego chorego
dziecka, zarówno rodziny jak również środowiska szkoły, społeczności lokalnej i rówieśników. Zadania opiekuńcze spoczywają także na zinstytucjonalizowanym systemie
opieki szkolnej, od którego należy oczekiwać adaptacji do obowiązku opieki nad dziećmi obciążonymi chorobami przewlekłymi, w szczególności zaś podnoszenia wiedzy
i umiejętności opiekunów dziecka w zakresie rozpoznawania symptomów zaostrzeń
choroby i umiejętności adekwatnego udzielania pomocy.
Prawo dzieci i młodzieży do edukacji zagwarantowane jest przepisami ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.). Dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne mogą uczęszczać do ogólnodostępnych placówek oświatowych (przedszkoli i szkół). W wielu wypadkach powoduje to wystąpienie nowych sytuacji, z którymi do tej pory nie stykali się dyrektorzy
szkół, przedszkoli, wychowawcy i nauczyciele. Edukacja dzieci przewlekle chorych
i niepełnosprawnych realizowana jest zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Zadaniem szkoły powinno być
stworzenie tym dzieciom możliwości uczestniczenia we wszystkich rodzajach aktywności na równi ze zdrowymi rówieśnikami tak, by mogły funkcjonować w dobrym
samopoczuciu oraz pełnej sprawności fizycznej i intelektualnej. Decyzję o przyjęciu
dziecka przewlekle chorego do wybranej przez rodziców placówki podejmuje każdorazowo dyrektor. Przyjęcie uwarunkowane jest jednak możliwością zapewnienia
dziecku, stosownie do rodzaju schorzenia czy niepełnosprawności, właściwych warunków pobytu.
Zapewnienie optymalnej opieki nad dziećmi przewlekle chorymi jest istotnym celem współpracy resortów oświaty i zdrowia. Elementem tej współpracy było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie możliwości podawania leków przez nauczy-
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cieli w placówkach oświatowych (w szkole i przedszkolu). Stanowisko to nie nakłada
na nauczyciela obowiązku podawania leków, a jedynie wskazuje na taką możliwość,
uwzględniając konieczność odpowiedniego przygotowania w tym zakresie.
Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 217) określają, że świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
W odniesieniu do dziecka z cukrzycą, o sposobie leczenia (podawanie insuliny, leczenie
dietetyczne) i postępowania z dzieckiem decyduje lekarz. Zalecenia w tym zakresie są
odnotowane w dokumentacji indywidualnej dziecka oraz jako zlecenie na wykonywanie w warunkach domowych i szkolnych takich czynności, jak: samodzielny pomiar
poziomu cukru, podawanie insuliny, określania zapotrzebowania energetycznego (dieta) oraz postępowania w ostrych powikłaniach cukrzycy. Ustalenie planu leczenia i postępowania oraz edukacja dziecka i jego rodziców odbywają się w placówkach opieki
zdrowotnej, gdzie dziecko jest leczone, a zakres czynności wykonywanych samodzielnie przez dziecko wymaga ustalenia pomiędzy chorym dzieckiem, jego rodzicem i pracownikami opieki zdrowotnej, w zależności od rozwoju indywidualnych kompetencji
samoopieki dziecka.
Ponadto standard opieki nad dzieckiem z chorobą przewlekłą obejmuje wiedzę
i umiejętności, jakie musi przyswoić sobie dziecko i jego rodzice, by móc funkcjonować samodzielnie w warunkach pozaszpitalnych. Dopiero wówczas dziecko może być
wypisane ze szpitala do domu. Wykonywanie zleceń lekarskich wiąże się ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem. Założenie, że czynności tych nie mogą
realizować inne osoby, niż pracownicy ochrony zdrowia, uniemożliwiałoby wdrożenie
dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziców do samoopieki. Umiejętność radzenia
sobie z chorobą w warunkach domowych i szkolnych ma bowiem istotny wpływ na
efekty leczenia, stan zdrowia i jakość życia dziecka w przyszłości. Jakkolwiek brak jest
przepisów określających szczegółowo te elementy opieki, które mają na celu zachowanie zdrowia dziecka, przyjmuje się, że działania podejmowane przez opiekunów prawnych i faktycznych (nauczycieli i wychowawców) podczas pobytu dziecka w szkole powinny być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice
dziecka. Przyjęcie odmiennej interpretacji, zgodnie z którą nauczyciele w przedszkolu
i w szkole nie mogliby podawać leków zleconych przez lekarza narażałoby dziecko na
utratę zdrowia lub życia, a opiekuna (wychowawcę) na zarzut niewłaściwego sprawowania opieki.
Zgodnie z art. 4 ustawy o systemie oświaty, nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem
uczniów oraz troską o ich zdrowie, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Również ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.) w art. 6 wskazuje, że nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie
realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Decyzję o przyjęciu
dziecka przewlekle chorego do wybranej przez rodziców placówki podejmuje każdorazowo dyrektor. W sytuacji, kiedy dziecko wymaga podawania leków lub innych
koniecznych działań – niezbędne jest upoważnienie opiekunów prawnych dziecka
dla dyrektora placówki do takich działań, a także uzyskanie pisemnego zobowiązania
dyrektora placówki oraz osoby, która będzie realizowała te zadania do ich podjęcia.
Należy podkreślić, że odpowiedzialność za leczenie dziecka spoczywa na rodzicach
i lekarzu, który sprawuje opiekę zdrowotną nad dzieckiem z cukrzycą. Nauczyciele
w szkole pełnią jedynie funkcję wspierającą i służą pomocą w nagłych sytuacjach,
co określono w stanowisku Ministerstwa Zdrowia dostępnym na stronie internetowej
resortu: www.mz.gov.pl w zakładce „Matka i dziecko”.
W dniu 4 maja 2010 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się oficjalna informacja: Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez
nauczycieli w szkole i przedszkolu. Zgodnie z powołanym wyżej stanowiskiem: „(...)
W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego
podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki)
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zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko choruje? jakie
leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania)? Konieczne jest
również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce
do podawania dziecku leków. Wymóg ten dotyczy także uczniów pełnoletnich. W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej – w sytuacji, gdy stan zdrowia
dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu
cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) – czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym:
samo dziecko, rodzic, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby
przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców uprawnień do
wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika
szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy (ustnej lub
pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem szkoły”.
Odnosząc się do kwestii orzekania o niepełnosprawności dzieci i młodzieży z cukrzycą, przekazuję poniżej informacje otrzymane od Biura Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności
oraz kryteria kwalifikowania do stopnia niepełnosprawności regulują przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139,
poz. 1328, z późn. zm.). Natomiast kryteria oceny niepełnosprawności dzieci zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
(Dz. U. Nr 17, poz. 162, ze zm.). Każdy wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności jest rozpatrywany według tych samych zasad
w oparciu o powyższe przepisy prawa. Składy orzekające: zarówno w powiatowych
zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwszej instancji, jak
również w wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako
drugiej instancji, przy orzekaniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności są obowiązane do przestrzegania powyższych jednolitych kryteriów kwalifikacji do
statusu osób niepełnosprawnych, zawartych w przywołanych przepisach.
Każdorazowo wszystkie elementy orzeczenia, oceniane są zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną, po wnikliwej analizie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz ocenie
aktualnych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, dokonanej przez wszystkich
członków składu orzekającego. Jednocześnie ze względu na charakter podmiotu tego
procesu, którym jest każdorazowo indywidualna osoba – co oznacza, iż każda osoba
musi być traktowana autonomicznie, a tym samym dane zawarte w orzeczeniu nie
mogą podlegać porównywaniu – nieuzasadnionym jest porównywanie indywidualnie
wydanych orzeczeń.
Ponadto, jak wynika z informacji przekazanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu,
zgodnie z art. 4a ust. 1 ww. ustawy osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub
psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady
wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność
zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Ponadto poza ustaleniem niepełnosprawności skład orzekający o niepełnosprawności ma
obowiązek ustosunkować się do wskazań zawartych w orzeczeniu m.in. pkt 7) o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych należy rozumieć konieczność jej sprawowania
przez okres powyżej 12 miesięcy przy czym:

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

39

1. konieczność sprawowania opieki oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub
w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem;
2. konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych,
oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia
w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
współdziałaniu w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról
społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.
Jak wynika z informacji przekazanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu nie każdy
stan ograniczeń samoobsługi, poruszania się i komunikacji oznacza, że mamy do czynienia z osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. O osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji możemy mówić wówczas, gdy ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu wiążą się z koniecznością jednoczesnego sprawowania opieki i udzielania
pomocy. Ponadto brak przedmiotowego wskazania w orzeczeniu nie kwestionuje faktu, iż niepełnosprawne dziecko wymaga pomocy polegającej na udzieleniu wsparcia
w czynnościach samoobsługowych, współdziałaniu w procesie leczenia, rehabilitacji,
edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych – co potwierdzone jest
w pkt 8) o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jednocześnie, w opinii Biura Pełnomocnika
Rządu, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności,
bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne,
jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Przyjęte zasady orzekania oznaczają, iż orzekanie o niepełnosprawności ma charakter kompleksowy. Wystąpienie
tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na
ustaloną niepełnosprawność, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi
do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej. Reasumując, orzekanie
o niepełnosprawności nie jest oceną stanu zdrowia osoby orzekanej, ale oceną ograniczeń w możliwości jej funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym – będących
następstwem naruszenia sprawności organizmu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło zapytanie dotyczące dodatkowych 140 milionów zł dla pediatrii, których wpływ do NFZ Pan Minister zapowiadał w kwietniu 2013 r., po serii tragicznych zdarzeń z udziałem dzieci.
Z przekazanych informacji wynika, że do lubuskiego oddziału NFZ żadne dodatkowe środki nie wpłynęły. Co więcej, sytuacja opieki pediatrycznej
w województwie lubuskim nie jest najlepsza. W ostatnich latach zamknięto
tam siedem oddziałów dziecięcych, a kolejne trzy mają problemy finansowe.
Po upływie pół roku już pojawiają się nadwykonania w pediatrii, za które
NFZ nie chce płacić, bo nie dysponuje żadnymi dodatkowymi środkami. Taka
sytuacja powoduje, że dyrektorzy szpitali, kierując się aspektem ekonomicznym, rezygnują z opieki pediatrycznej, która w obecnej sytuacji jest nieopłacalna dla szpitala, i zamykają kolejne oddziały dziecięce.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informacje, czy zostały już
przekazane, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, dodatkowe środki dla NFZ na
opiekę pediatryczną. Jeżeli nie zostały przekazane, to czy są w ogóle przewidziane dodatkowe środki, a jeśli tak, to kiedy zostaną przekazane do NFZ?
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Stanowisko
Warszawa, 2013.09.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia Pani Prof. dr hab. Alicji Chybickiej, Senatora RP,
złożonego podczas 38. posiedzenia Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 roku, w sprawie
dodatkowych środków dla pediatrii, przekazanego przy piśmie Marszałka Senatu RP
z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1616/13, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu odpowiedzi na ww. oświadczenie do dnia 23 września 2013 roku.
Przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi podyktowane jest koniecznością uzyskania z Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych informacji.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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�Odpowiedź
Warszawa, 2013.09.18
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo Marszałka Senatu RP z dnia 13 sierpnia 2013 r. (znak
BPS/043-38-1616/13), przy którym przesłano oświadczenie Pani Prof. dr hab. Alicji
Chybickiej, Senatora RP, złożone podczas 38. posiedzenia Senatu w dniu 9 sierpnia
2013 roku, w sprawie dodatkowych środków dla pediatrii, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań
i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie
ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), należą do kompetencji Narodowego
Funduszu Zdrowia.
W związku z powyższym Minister Zdrowia wystąpił do NFZ o przedstawienie stanowiska do sprawy poruszonej w ww. oświadczeniu.
Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych poinformowała, iż w związku z formułowanymi przez środowiska medyczne oczekiwaniami i potrzebami w zakresie urealnienia
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w Narodowym Funduszu Zdrowia prowadzone
były prace nad opracowaniem metody obliczania kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców realizujących gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej dla dzieci
i młodzieży.
Przeprowadzona analiza ekonomiczna pozwoliła na weryfikację kosztową wybranych Jednorodnych Grup Pacjentów ze skutkiem zmian ilości punktów dla 9 JGP,
o przybliżonej wartości 140 mln zł w skali roku.
Uzyskane w wyniku ww. weryfikacji wnioski znalazły odzwierciedlenie w zapisach Zarządzenia Nr 34/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
28 czerwca 2013 roku, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, które weszło w życie z dniem
1 lipca 2013 r.
Zdaniem Funduszu, zabezpieczenie środków finansowych w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków ww. zmiany wyceny części świadczeń pediatrycznych,
może nastąpić poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy poszczególnymi
rodzajami świadczeń opieki zdrowotnej w ramach „leczenia szpitalnego” lub poprzez
przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń. Kompetencje
w tym zakresie, zgodnie z art. 124 ust. 5 ww. ustawy, posiadają dyrektorzy poszczególnych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
oraz do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz
Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Prezes!
Do mojego biura wpłynęło pismo z prośbą o interwencję w sprawie braku
zgody NFZ na refundację leczenia pani Agaty S. przeciwciałem anty-CD30 –
Adcetris (brentuximab vedotin) poza granicami kraju.
W 2007 r. u pani Agaty rozpoznano chłoniaka Hodgkina (ziarnica złośliwa). Mimo podjętego leczenia w grudniu 2012 r. rozpoznano kolejną wznowę
chłoniaka ziarniczego. Zarówno w opinii lekarza prowadzącego, jak i dolnośląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii, zastosowanie przeciwciał anty-CD30 Adcetris stanowi najlepsze i optymalne leczenie
dla pacjentki. Terapia Adcetris niestety nie jest stosowana w Polsce, dlatego
pani Agata złożyła wniosek o zgodę na leczenie Adcetris poza granicami kraju. Jednak ze względu na brak preparatu Adcetris w koszyku świadczeń
gwarantowanych pani Agacie odmówiono refundacji. Co więcej, konsultant
krajowy w dziedzinie hematologii wskazał, iż leczenie preparatem Adcetris
jest możliwe w kraju, ale tylko jeśli odbywa się podczas badania klinicznego
lub jeśli chory czy na przykład fundacja opłaci koszty zakupu leku.
To bardzo przykra sytuacja, w której pacjenci są informowani o terapiach i preparatach, które mogą uratować ich zdrowie lub życie, ale niestety
nie mogą poddać się odpowiedniemu leczeniu, ponieważ leki te nie są refundowane, a pacjentów po prostu nie stać na ich wykupienie.
Zwracam się do Pana Ministra i Pani Prezes z prośbą o analizę aktualnego systemu refundacji, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby rzadkie, i podjęcie odpowiednich działań zapewniających osobom ciężko chorym możliwość właściwego leczenia. Na tle całego polskiego społeczeństwa są to
jednostki, które mają pecha i nie mogą pokonać choroby, bo zachorowały
na rzadką chorobę, której leczenie nie znajduje się w koszyku świadczeń
gwarantowanych.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

�Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2013.08.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senator Alicji Chybickiej złożone podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r., przekazane pismem znak: BPS/043-38-1617-MZ/13, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Polscy pacjenci mogą korzystać, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z leczenia zagranicznego, finansowanego przez publicznego płatnika
po uzyskaniu zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Powyższe zawarte jest
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w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 25 ww. ustawy Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje koszty gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej (leczenia lub badań diagnostycznych) poza
granicami kraju, udzielonych zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego oraz koszty wynikające ze stosowania art. 26 ustawy. Natomiast w myśl art. 26 ustawy Prezes Funduszu może, na wniosek wnioskodawcy,
jego przedstawiciela ustawowego lub małżonka, skierować wnioskodawcę na leczenie
lub badania diagnostyczne poza granicami kraju, których z różnych przyczyn nie przeprowadza się w Polsce (np. z powodu braku odpowiedniej infrastruktury medycznej,
wyczerpania dostępnych metod leczenia itp.), kierując się niezbędnością udzielenia
takich świadczeń w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy.
Warunkiem pokrycia kosztów planowanego leczenia poza granicami kraju jest
uzyskanie zgody Prezesa Funduszu na udanie się do innego państwa członkowskiego
UE/EFTA lub państwa trzeciego w celu przeprowadzenia wnioskowanych świadczeń
opieki zdrowotnej lub badań diagnostycznych. Tryb składania, rozpatrywania oraz
wzór wniosku o wydanie zgody przez Prezesa NFZ określa rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. Nr 249,
poz. 1867, z późn. zm.).
Jak wynika z powyższego, rozpatrywanie wniosków o leczenie poza granicami kraju i wydawanie zgód należy do kompetencji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Minister Zdrowia może, w ramach sprawowania nadzoru nad działalnością NFZ, podejmować interwencje w przypadku zgłoszenia przez ubezpieczonych uchybień proceduralnych czy działań niezgodnych z przepisami wykonawczymi wydanymi przez
ministra zdrowia do art. 25 i 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ponadto uprzejmie informuję, że produkt leczniczy Adcetris uzyskał warunkowe
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej w procedurze
centralnej w październiku 2012 roku i został wprowadzony do obrotu w Polsce przez
podmiot odpowiedzialny. Nie jest natomiast objęty refundacją.
Odnosząc się do możliwości finansowania przez płatnika publicznego terapii lekiem Adcetris, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Adcetris jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym (chłoniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma, HL) CD30+:
1. po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (ang. autologous
stem celi transplant, ASCT) lub
2. po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub
wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
Adcetris jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym
na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (ang. systemic anaplastic large celi lymphoma, sALCL).
W związku z powyższym, zgodnie z przepisami 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.), wszczęcie postępowania w sprawie objęcia refundacją leku Adcetris we wskazaniu: chłoniak Hodgkina
wymagało złożenia wniosku przez podmiot odpowiedzialny. Przedmiotowy wniosek
wpłynął do Ministra Zdrowia dnia 28 marca 2013 r. Złożona dokumentacja wymagała
uzupełnienia. Po uzgodnieniu treści programu lekowego z konsultantami, pismem
z dnia 6 maja 2013 r. Minister Zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych
przygotowanie: analizy weryfikacyjnej, stanowiska Rady Przejrzystości oraz rekomendacji Prezesa Agencji w przedmiocie objęcia refundacją produktu leczniczego Adcetris
(brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „Leczenia chłoniaków CD 30+
(C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”. Dnia 12 sierpnia
2013 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych przekazał Ministrowi Zdro-
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wia Stanowisko Rady Przejrzystości nr 105/2013 oraz Rekomendację nr 96/2013 r.
w sprawie objęcia refundacją leku Adcetris we wnioskowanym wskazaniu. Przekazana dokumentacja jest niezbędna do przeprowadzenia kolejnego etapu procedowania,
w którym Komisja Ekonomiczna działająca przy ministrze właściwym do spraw zdrowia, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy refundacyjnej, przeprowadzi negocjacje z wnioskodawcą.
Uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia, dysponując rekomendacją Prezesa
Agencji Oceny Technologii Medycznych i stanowiskiem Komisji Ekonomicznej, podejmie decyzję o objęciu refundacją bądź odmowie objęcia refundacją leku Adcetris,
mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, przy uwzględnieniu kryteriów wymienionych w art. 12
ustawy refundacyjnej.
W odniesieniu do kwestii podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań mających na celu zapewnienie pacjentom ze zdiagnozowanymi rzadkimi chorobami dostępu do leczenia uprzejmie informuję, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień
1 lipca 2013 r. finansowane ze środków publicznych są produkty lecznicze stosowane
w terapii następujących chorób ultrarzadkich:
1. Choroba Pompego – substancja czynna: alglukozydaza alfa;
2. Ciężkie wrodzone hiperhomocysteinemie – substancja czynna: betaina bezwodna;
3. Choroba Gauchera – substancja czynna: imigluceraza;
4. Mukopolisacharydoza typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) – substancja czynna:
galsulfaza;
5. Mukopolisacharydoza typu II (Zespół Huntera) – substancja czynna: sulfataza
induronianu;
6. Choroba Hurler – substancja czynna: laronidaza.
W wykazach leków refundowanych ujęte są również leki stosowane w terapii wielu
innych chorób rzadkich np. dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, pląsawica Huntingtona, choroba Wilsona, stwardnienie zanikowe boczne.
Jednocześnie, zgodnie z ww. obwieszczeniem refundacji podlegają również leki
stosowane w leczeniu pacjentów ze zdiagnozowanymi rzadko występującymi chorobami, które nie spełniają kryterium populacyjnego przyjętego w Unii Europejskiej dla
rzadkich schorzeń (zachorowalność na poziomie nie większym niż 5 na 10 000 osób).
Należą do nich m.in. stwardnienie rozsiane, czy niektóre choroby nowotworowe. Leki
na te choroby są dostępne dla pacjentów bezpłatnie lub za częściową odpłatnością,
często ryczałtową.
Ponadto należy wskazać, że Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 21 lipca 2008
roku powołał Zespół ds. Chorób Rzadkich. Jego zadaniem jest przygotowanie strategii postępowania wobec rzadkich schorzeń, w tym zapewnienia pacjentom właściwej
opieki medycznej, a więc diagnostyki, dostępności do leków, rehabilitacji. W pracach
Zespołu biorą udział eksperci i przedstawiciele organizacji pacjentów. Członkowie
Zespołu opracowali dokument „Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – mapa drogowa”, który stanowi podstawę do dalszych prac nad „Narodowym Programem Chorób
Rzadkich”.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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�Odpowiedź
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Warszawa, 6.09.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-38-1617-NFZ/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r.,
dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie odmowy finansowania leczenia z wykorzystaniem preparatu Adcetris (brentuxibam vedotin) oraz w związku z oświadczeniem złożonym przez senator Alicję Chybicką na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.,
odnoszącym się do analizy aktualnego systemu refundacji, uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 37 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 o refundacji, Minister Zdrowia
ogłasza w drodze obwieszczenia wykazy leków refundowanych. Podejmując decyzje
o objęciu refundacją Minister Zdrowia bierze pod uwagę m.in. Rekomendację Prezesa
AOTM zawierającą w szczególności:
1) rozstrzygnięcie, czy lek powinien być finansowany ze środków publicznych,
2) wskazanie dowodów naukowych, na podstawie których została wydana rekomendacja, w tym dotyczących skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundowanych leków w porównaniu z wnioskowanym, relacji
korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania,
3) wskazanie istnienia alternatywnej technologii medycznej oraz jej efektywności
klinicznej i bezpieczeństwa stosowania.
Ustawodawca precyzyjnie określając zakres zagadnień, które powinny zostać zawarte w Rekomendacji Prezesa AOTM miał na celu umożliwienie podjęcia właściwej
decyzji dotyczącej objęcia refundacją leku.
Produkt leczniczy Adcetris (brentuxibam vedotin) uzyskał warunkowe pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej w październiku 2012 roku, co
w związku z art. 70 ust. 4 ustawy o refundacji wyklucza możliwość jego zastosowania
w ramach chemioterapii niestandardowej, gdyż leki dopuszczone do obrotu po dniu
31 grudnia 2011 r., nie mogą być stosowane w ramach przedmiotowego świadczenia
opieki zdrowotnej. Preparatom nowym, dopuszczonym do obrotu po dacie wskazanej
w ustawie refundacyjnej, takim jak produkt Adcetris, ustawodawca przewidział inną
ścieżkę refundacyjną, która zakłada stosowanie w sposób zgodny ze standardami leczenia, gwarantujący skuteczność kliniczną, np. program lekowy. Ponadto cena zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu nowych preparatów powinna być określona
decyzją administracyjną, w sposób adekwatny do uzyskiwanych efektów zdrowotnych,
nie zaś przy pomocy mechanizmów gospodarki rynkowej, w tym działań marketingowych firm farmaceutycznych powodujących wzrost kosztów leczenia, co w przypadku
ograniczonej ilości środków finansowych prowadzi do zmniejszenia dostępności do
świadczeń gwarantowanych.
W związku z powyższym Minister Zdrowia pismem znak: MZ-PLA-460-18229-16/DJ/13 z dnia 6 maja 2013 r. zlecił przygotowanie Rekomendacji Prezesa AOTM
dotyczącej objęcia refundacją i ustalenia ceny urzędowej produktu leczniczego Adcetris (brentuximab vedotin) w ramach programu lekowego: „Leczenie chloniaków
CD 30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”. Przedmiotowa rekomendacja została wydana 5 sierpnia 2013 r.
Agencja Oceny Technologii Medycznych biorąc pod uwagę analizy: kliniczne, ekonomiczne oraz skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia stwierdziła, że nie
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udokumentowano przewagi stosowania leku Adcetris nad schematami chemioterapii,
stosowanymi w przypadku nawrotu, bądź chemioterapią wspomaganą powtórnym
przeszczepem (autologicznym lub allogenicznym) w zakresie czasu do progresji, przeżyć całkowitych bądź jakości życia. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań nie
potwierdzają też by brentuximab vedotin pozwalał na trwałe wyleczenie choroby.
Ponadto firma farmaceutyczna przystępująca do procesu ustalania ceny urzędowej nie przedstawiła analizy klinicznej zawierającej randomizowane badania kliniczne
dowodzące wyższości przedmiotowego leku, nad technologiami medycznymi finansowanymi obecnie ze środków publicznych w danym stanie klinicznym.
Należy zaznaczyć, że produkt Adcetris uzyskał jedynie warunkowe pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu w UE wynikające z ww. braków danych i analiz dotyczących
skuteczności realizacji terapii.
Powyższe informacje w powiązaniu z wynikami przeprowadzonej analizy farmakoekonomicznej, której celem jest ocena efektów zdrowotnych w kontekście efektywności kosztowej leczenia wskazały, że brentuximab vedotin jest lekiem nieefektywnym
kosztowo.
Reasumując Narodowy Fundusz Zdrowia dołożył wszelkich starań by w sposób
rzetelny ocenić omawiane świadczenie gwarantowane, zgodnie z ustawowymi kompetencjami. Przedstawione w niniejszym piśmie postępowanie zakończyło się wydaniem
decyzji negatywnej, w przedmiocie finansowania leku ze środków publicznych, gdyż
w świetle przedstawionych analiz każde inne postępowanie wiązałoby się z niecelowym i niegospodarnym alokowaniem środków finansowych.
Jednocześnie informuję, że pacjenci z rozpoznanym chłoniakiem ziarniczym nie są
w Polsce pozbawieni leczenia, gdyż istnieją alternatywne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych.
Z poważaniem
z upoważnienia
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Wiesława Anna Kłos
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o udzielenie wyjaśnień
w sprawie ubezpieczeń na wypadek błędnych decyzji urzędniczych.
W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o przypadkach błędów pracowników urzędów skarbowych. Od 2011 r. funkcjonuje również ustawa
z dnia 20 stycznia o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. W związku z tym wnoszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących tego, czy urzędnicy skarbowi dokonują grupowych lub indywidualnych ubezpieczeń. Jeżeli ubezpieczenia funkcjonują,
egzystencja ustawy wydaje się bezzasadna, ponieważ odpowiedzialność
urzędnika sprowadza się w takim razie do odprowadzenia składki na
ubezpieczenie.
Urzędnicy skarbowi wedle obowiązków służbowych mogą być zainteresowani takim ubezpieczeniem. W tym przypadku chodzi przede wszystkim
o pracowników wydających decyzje administracyjne. Z tego wynika kolejne
pytanie: czy opłacanie takich składek musi odbywać się samodzielnie, z prywatnych pieniędzy danego pracownika?
Faktem jest również to, iż przepisy o odpowiedzialności majątkowej
urzędników za błędne decyzje obowiązują już dwa lata, ale funkcjonują tylko formalnie. Przewlekłe procedury oraz konieczność uruchomienia
prokuratury sprawiają, że przepisy te nie znajdują zastosowania w praktyce. Problemem jest również ustalenie tego, czy działanie urzędnika było
umyślne, czy też nie. W związku z powyższym wnoszę o złożenie wyjaśnień w tej sprawie.
Z poważaniem
Robert Dowhan

�Odpowiedź
Warszawa, 4 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Roberta Dowhana podczas
38. posiedzenia Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa, uprzejmie informuję.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych jest dobrowolne i ma charakter zindywidualizowany. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia i wyborze ubezpieczyciela jest autonomiczną decyzją pracowników urzędów skarbowych, którzy nie mają obowiązku informowania w tym zakresie naczelnika urzędu.
W związku z tym, brak jest informacji o przypadkach zawierania umów ubezpieczenia
(zarówno indywidualnych jak i grupowych) od ww. ryzyka przez pracowników urzędów
skarbowych.

48

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa zakłada, że odpowiedzialność majątkową
ma ponosić bezpośredni sprawca szkody. W związku z tym, finansowanie kosztów
ubezpieczenia ze środków budżetowych byłoby sprzeczne z założeniami ustawy. Takiej możliwości nie przewidują również przepisy ustawy o finansach publicznych.
Jednocześnie należy zauważyć, że z podobnej formy ochrony przed ewentualnym
niewykonaniem obowiązków służbowych korzystają również inne grupy zawodowe
(np. adwokaci, biegli rewidenci czy radcowie prawni).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wpisanie na listę leków
refundowanych preparatu o nazwie Adcetris (brentuximab vedotin, 50 mg,
proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji). Lek ten jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek. Lek ten
nie został jednak wpisany na listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci zmagający się z chłoniakiem Hodgkina nie mogą także skorzystać z leku podczas chemioterapii
niestandardowej, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o refundacji leków
w trakcie chemioterapii niestandardowej mogą być stosowane tylko te leki,
które zostały dopuszczone do sprzedaży przed 31 grudnia 2011 r.
Adcetris to lek, który dla wielu chorych na chłoniaka Hodgkina jest szansą na skuteczną terapię, co potwierdzają przeprowadzone badania. W przypadku chłoniaka Hodgkina lek Adcetris zbadano w jednym badaniu głównym z udziałem 102 pacjentów z CD30-dodatnim HL, u których wcześniej
wykonano autologiczny przeszczep komórek macierzystych oraz u których
wystąpił nawrót nowotworu lub nie wystąpiła odpowiedź na wcześniejsze
próby leczenia.
W badaniu HL u 75% pacjentów, czyli 76 ze 102 poddanych terapii tym
lekiem osób, wystąpiła częściowa lub pełna odpowiedź na leczenie; pełną
odpowiedź zaobserwowano u 33% pacjentów, czyli u 34 ze 102 osób. Niestety pacjenci w Polsce, którzy składają wnioski o refundację, otrzymują negatywne odpowiedzi z uzasadnieniem, które opiera się na podstawie prawnej
(DzU z 2011 r., nr 122 poz. 696, art. 70 ust. 40). Wynikiem tego jest konieczność zapłaty przez pacjenta za terapię z własnych pieniędzy. Są to jednak
olbrzymie koszty w wysokości 40 000 zł (jednorazowa dawka – 1 raz na
3 tygodnie).
Jedną z osób, która stara się o terapię lekiem Adcetris, jest trzydziestoośmioletnia mieszkanka miejscowości K. w województwie lubuskim,
Anna M. Od 1998 r. choruje ona na chłoniaka Hodgkina. W czerwcu bieżącego roku miała operację wycięcia dwóch płatów płuca i obecnie właściwe
w jej przypadku byłoby zastosowanie leku Adcetris, co przekracza jednak
jej możliwości finansowe. Jest ona jedną z wielu osób, w przypadku których
wdrożenie terapii lekiem Adcetris mogłoby zakończyć się powodzeniem.
W związku z powyższym wnoszę o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu to, by lek ten znalazł się na liście leków refundowanych. Interpelację w powyższej sprawie wnosił również poseł Maciej Mroczek z Ruchu
Palikota. Liczę, że nasze wspólne działania przyniosą efekt w postaci pozytywnej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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�Odpowiedź
Warszawa, 2013.09.05
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Roberta Dowhana złożone podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r., przekazane pismem znak:
BPS/043-38-1619/13, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 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.), wniosek o objęcie refundacją leku w zakresie
wskazań zgodnych z Charakterystyką Produktu Leczniczego składa do Ministra Zdrowia uprawniony podmiot. W przypadku, gdy wnioskowany lek nie ma odpowiednika
refundowanego w danym wskazaniu, złożoną przez wnioskodawcę dokumentację Minister Zdrowia przekazuje Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu
przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji, stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa. Agencja Oceny Technologii Medycznych dokonuje weryfikacji
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 negocjuje z wnioskodawcą, zgodnie z art. 18 ust. 1
ustawy refundacyjnej, wysokość urzędowej ceny zbytu, instrument dzielenia ryzyka,
poziom odpłatności, wskazania, w których lek ma być refundowany. Następnie Minister Zdrowia wydaje decyzję o objęciu refundacją, bądź odmowie objęcia refundacją
wnioskowanego leku, mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, przy uwzględnieniu następujących
kryteriów wymienionych w art. 12 ustawy refundacyjnej:
1) stanowiska Komisji Ekonomicznej,
2) rekomendacji Prezesa Agencji,
3) istotności stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją,
4) skuteczności klinicznej i praktycznej,
5) bezpieczeństwa stosowania,
6) relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania,
7) stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w porównaniu z wnioskowanym,
8) konkurencyjności cenowej,
9) wpływu na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze
środków publicznych i świadczeniobiorców,
10) istnienia alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania,
11) wiarygodności i precyzji oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3–10,
12) priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 31a ust. 2 ustawy o świadczeniach,
13) wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego
o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto na
jednego mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
(Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817), a w przypadku braku
możliwości wyznaczenia tego kosztu – koszt uzyskania dodatkowego roku życia
– biorąc pod uwagę inne możliwe do zastosowania w danym stanie klinicznym
procedury medyczne, które mogą być zastąpione przez wnioskowany lek.
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Uprzejmie informuję, że lek Adcetris uzyskał warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej w październiku 2012 r. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Adcetris jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym (chłoniakiem
Hodgkina) CD30+:
1. po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (ASCT) lub
2. po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub
wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia. Adcetris jest również
wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek.
W związku z powyższym należy wskazać, że wszczęcie postępowania w sprawie objęcia refundacją leku Adcetris we wskazaniu: chłoniak Hodgkina wymagało złożenia
wniosku przez podmiot odpowiedzialny.
Uprzejmie informuję, że przedmiotowy wniosek wpłynął do Ministra Zdrowia dnia
28 marca 2013 r. Złożona dokumentacja wymagała uzupełnienia. Po uzgodnieniu
treści programu lekowego z konsultantami, pismem z dnia 6 maja 2013 r. Minister Zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych przygotowanie: analizy
weryfikacyjnej, stanowiska Rady Przejrzystości oraz rekomendacji Prezesa Agencji
w przedmiocie objęcia refundacją produktu leczniczego Adcetris (brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „Leczenie chłoniaków CD 30+ (C81 Choroba
Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”. Dnia 12 sierpnia 2013 r. Prezes
Agencji Oceny Technologii Medycznych przekazał Ministrowi Zdrowia Stanowisko
Rady Przejrzystości nr 105/2013 oraz Rekomendację nr 96/2013 r. w sprawie objęcia refundacją leku Adcetris we wnioskowanym wskazaniu. Przekazana dokumentacja jest niezbędna do przeprowadzenia kolejnego etapu procedowania, w którym Komisja Ekonomiczna działająca przy ministrze właściwym do spraw zdrowia przeprowadzi negocjacje z wnioskodawcą. Po otrzymaniu stanowiska Komisji Ekonomicznej,
Minister Zdrowia wyda decyzję administracyjną o objęciu refundacją bądź odmowie
objęcia refundacją leku Adcetris, biorąc pod uwagę ww. kryteria zawarte w art. 12
ustawy refundacyjnej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Zgodnie z zapisem art. 42a ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie uprawnienia do wykonywania polowania w Polsce posiadają obywatele państw
członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający w języku polskim przed komisją, o której mowa w art. 42
ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3. Egzamin polega na sprawdzeniu
znajomości obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków
zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku
uprawnień selekcjonerskich – również zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej.
W maju tego roku poprosiłem ministra środowiska o informacje, ilu cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej od 2004 r. złożyło taki egzamin, ilu
z nich wstąpiło w poszczególnych latach do Polskiego Związku Łowieckiego
– jak wynika z art. 32 ust. 5 pkt 4 prawa łowieckiego, zrzesza on osoby fizyczne, które nabyły uprawnienia do wykonywania polowania – a także ilu
pozostaje nadal jego członkami.
Na podstawie uzyskanej z Polskiego Związku Łowieckiego w czerwcu
tego roku informacji minister środowiska ustalił, że od 2004 r. trzystu siedemdziesięciu cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej zdało egzamin łowiecki uzupełniający, z czego dwustu siedemdziesięciu dziewięciu jest obecnie członkami Polskiego Związku Łowieckiego.
Należy tymczasem zauważyć, że w odniesieniu do takich osób art. 42a
ust. 2 prawa łowieckiego stanowi, że nabyte przez nie uprawnienia do wykonywania polowania w Polsce wygasają po upływie pięciu lat od dnia egzaminu, bez względu na to, czy uzyskały one członkostwo w Polskim Związku
Łowieckim, czy też nie. Jest to istotna odmienność w stosunku do sytuacji
osób, które uzyskały uprawnienia łowieckie w trybie art. 42 ust. 3–6 prawa
łowieckiego, w przypadku których nabyte uprawnienia do wykonywania
polowania wygasają tylko wówczas, gdy zainteresowany w okresie pięciu
lat od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego
lub też po upływie pięciu lat od ustania jego członkostwa w polskim Związku Łowieckim.
Mając na uwadze dyspozycję art. 42a ust 2 prawa łowieckiego, należy
dojść do wniosku, że spośród dwustu siedemdziesięciu dziewięciu członków
Polskiego Związku Łowieckiego będących cudzoziemcami z krajów Unii Europejskiej, którzy w myśl art. 42a ust. 1 prawa łowieckiego zdali łowiecki
egzamin uzupełniający, obecnie uprawnienia do wykonywania polowania
przysługują tylko dwustu trzynastu osobom. Oznacza to, że członkami Polskiego Związku Łowieckiego jest co najmniej sześćdziesięciu sześciu cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej, którzy aktualnie nie mają uprawnień do
polowania w Polsce.
Zapytuję zatem Pana Ministra Środowiska: jakie działania w ramach
nadzoru ustawowego nad Polskim Związkiem Łowieckim zamierza podjąć
w tej sytuacji? Dlaczego informacje, które przedstawiłem, nie zostały wcześniej zweryfikowane, a sytuacja nie została doprowadzona do stanu zgodnego z polskim prawem?
Chciałbym oświadczyć, że między innymi właśnie dlatego w nowelizacji
ustawy – Prawo łowieckie postulujemy jako Senat zwiększenie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.
Stanisław Gorczyca

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

53

�Odpowiedź
Warszawa, 11.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem z dnia 13 sierpnia 2013 r. senatora Stanisława Gorczycy złożonym na 38. posiedzeniu Senatu RP, przedkładam w załączeniu
stanowisko zajęte w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

�
Odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Gorczycę
na 38. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r.,
przesłane przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 13 sierpnia 2013 r.
znak: BPS/043-38-1620/13.
Zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.), nabycie uprawnień do wykonywania polowania jest jedną z przesłanek uzyskania członkostwa w Polskim Związku
Łowieckim. Zawarty w art. 32 ust. 5 wstęp do wyliczenia warunków w brzmieniu
„osoba fizyczna może zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, jeżeli:” wskazuje, że przepis ten odnosi się jedynie do nabycia członkostwa w PZŁ. Zgodnie bowiem
z art. 32 ust. 4 pkt 2 przyczyny utraty członkostwa w PZŁ powinny zostać określone
w statucie tego zrzeszenia. Obecnie obowiązujący statut PZŁ, ustanowiony uchwałą
XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r., przewiduje w §19, że
utrata członkostwa w Związku następuje w przypadku:
1) skreślenia z listy członków PZŁ (zgodnie z §20 następuje ono w przypadku dobrowolnego wystąpienia ze zrzeszenia, skazania prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego za przestępstwa wymienione w ustawie, śmierci, zalegania ze
składkami członkowskimi oraz nieprzyjęcia do innego koła łowieckiego lub nieuzyskania statusu członka niezrzeszonego, w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu z koła łowieckiego macierzystego) albo;
2) wykluczenia z PZŁ, co zgodnie z §21 następuje orzeczeniem sądu łowieckiego
zapadłym w toku postępowania dyscyplinarnego w przypadku dopuszczenia się
przewinienia łowieckiego.
Statut PZŁ nie wskazuje natomiast utraty uprawnień do wykonywania polowania
jako przyczyny utraty członkostwa w Związku.
Podsumowując: ustawodawca w art. 32 ust. 5 ustawy – Prawo łowieckie określił
jedynie przesłanki uzyskania członkostwa w PZŁ, upoważniając jednocześnie PZŁ do
określenia w swoim statucie przyczyn utraty tego członkostwa, to należy podzielić stanowisko, zgodnie z którym utrata uprawnień do wykonywania polowania nie oznacza
utraty członkostwa w PZŁ.
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W świetle obowiązujących przepisów wygaśnięcie uprawnień, o których mowa
w art. 42a, skutkować będzie jedynie brakiem możliwości samodzielnego wykonywania polowania przez cudzoziemców – obywateli państw członkowskich UE na terenie
RP (będą mogli oni jednak co do zasady polować na podstawie art. 43 ust. 1). W przeciwnym przypadku zastosowanie ma przepis karny z art. 53 ust. 4. Zmiana powyższej
sytuacji może mieć miejsce przez uzupełnienie brzmienia przepisu art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo łowieckie o warunki utraty członkostwa w PZŁ.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego
skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zgłasza się coraz więcej osób, które czują się skrzywdzone odebraniem prawomocnie przyznanych na stałe świadczeń opiekuńczych przysługujących opiekunom osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu osiemnastego roku życia. Twierdzą
także, że uzyskanie specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego jest niemożliwe
z uwagi na wymogi, tj. kryterium dochodowe oraz rezygnację z zatrudnienia
udokumentowaną wpisem na świadectwie pracy.
Zwłaszcza ten drugi wymóg budzi ogromne emocje, bowiem w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego wymóg jest szerszy (rezygnacja z zatrudnienia bądź niepodejmowanie zatrudnienia).
Uprzejmie zatem proszę Pana Ministra o informację w powyższej sprawie.
Z poważaniem
Piotr Gruszczyński

�Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 10 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane, zgodnie z właściwością, przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów, wystąpienie Pana Marszałka z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1621/13 dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Piotra Gruszczyńskiego podczas 38. posiedzenia Senatu RP w sprawie prawomocnie przyznanych na stałe
świadczeń opiekuńczych przysługujących opiekunom osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu 18. roku życia, uprzejmie informuję.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
zmieniła zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.
Modyfikacje zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia
2013 r. polegają na rozróżnieniu podmiotowym grupy osób, nad którymi sprawowana
może być opieka, w związku z którą pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne.
Możliwość otrzymania, niezależnego od dochodu świadczenia pielęgnacyjnego,
mają osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny względem osoby niepełnosprawnej, w przypadku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, gdy sprawowana jest opieka nad osobami, których niepełnosprawność
powstała do ukończenia 18. roku życia lub, w przypadku nauki w szkole lub w szkole
wyższej, do ukończenia 25. roku życia.
Osoby wymagające opieki, których niepełnosprawność powstała w ww. przedziale
wiekowym, są z reguły niesamodzielne ekonomicznie z uwagi na kontynuację nauki
i niepodejmowanie aktywności zawodowej. Natomiast osoby dorosłe, których niepeł-
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nosprawność nie powstała w okresie nauki, co do zasady miały możliwość rozpoczęcia
aktywności zawodowej i wypracowania własnych źródeł dochodu (emerytura, renta)
co może już pozwolić na sfinansowanie lub współfinansowanie opieki, bez konieczności dodatkowego wsparcia ze strony budżetu państwa w postaci niezależnego od
kryterium dochodowego świadczenia pielęgnacyjnego.
Beneficjentami świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego na nowych zasadach
są przede wszystkim rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie. Jest to grupa opiekunów osób niepełnosprawnych wymagających największego wsparcia i stąd taka konstrukcja znowelizowanych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Wskazane granice wiekowe powstania niepełnosprawności zostały przyjęte analogicznie jak w obowiązujących od wielu lat kryteriach przyznawania renty socjalnej uregulowanych w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U.
z 2003 r., Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.).
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
względem osoby niepełnosprawnej, którzy nie spełniają nowych warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego (w szczególności ww. warunku daty powstania
niepełnosprawności), mogą ubiegać się o nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny
zasiłek opiekuńczy. Warunkiem jego otrzymania jest jednak wykazanie faktycznej rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która to faktyczna rezygnacja
musi mieć bezpośredni związek z faktem sprawowania opieki nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny oraz spełnienie warunku kryterium dochodowego – dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 623 zł netto (od 1 listopada 2014 r. będzie
to kwota 664 zł netto).
Ponadto informuję, że przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu
i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 roku Nr 60, poz. 282 z późn.
zm.), nie przewidują sytuacji, że w świadectwach pracy ma być wpis, iż osoba rezygnuje z pracy z powodu konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną. Dlatego też,
w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wpis w świadectwie pracy o takiej treści, nie
jest przewidziany jako sposób dokumentowania, że rezygnacja z pracy wynikała z konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W obecnym stanie prawnym świadczenia rodzinne, do których należą: specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, są formą redystrybucji dochodu
narodowego za pośrednictwem budżetu państwa na podstawie kryteriów przyjętych
w polityce społecznej, a sprecyzowanych w przepisach ustawy. Tworząc tego rodzaju
systemy redystrybucyjne, ustawodawca korzysta z przysługującego mu władztwa do
kształtowania norm prawnych zgodnie z założeniami społeczno-ekonomicznymi. Granice swobody w korzystaniu z tego władztwa wyznaczają, jak w wypadku każdej regulacji ustawowej, normy konstytucyjne. Normy te pozostawiają ustawodawcy znaczny
zakres swobody co do kierunków, zakresu i form regulacji świadczeń finansowanych
z budżetu państwa, składających się na system tzw. osłony socjalnej. W ocenie konstytucyjności ustaw, które regulują redystrybucję dochodu narodowego za pośrednictwem budżetu państwa, nie można abstrahować od tego, że w demokratycznym
państwie prawnym określanie wielkości budżetu i struktury jego wydatków, a także
aktualnych kierunków i preferencji polityki społecznej i gospodarczej należy do demokratycznie legitymowanego parlamentu. Demokratyczny ustawodawca jest władny dokonywać trudnych wyborów w sferze polityki socjalnej. Decyzje ustawodawcze
w tych sprawach podejmowane są w wieloetapowej procedurze legislacyjnej, w której
ścierają się różne punkty widzenia. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego i zmian
zasad przyznawania tego świadczenia, duże znaczenie miały ograniczone środki budżetowe, niewystarczające na utrzymanie dotychczasowych zasad, zgodnie z którymi,
świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało niezależnie od dochodu i daty powstania niepełnosprawności, wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych, na których ciążył
obowiązek alimentacyjny.
Decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w sprawie o przyznanie
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pozostały w mocy do 30 czerwca 2013 r., czyli
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przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i po upływie tego
okresu z mocy prawa przestały obowiązywać, o czym stanowi art. 11 ust. 3 ustawy
nowelizującej. Jednocześnie, na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy nowelizującej, organ
właściwy został zobowiązany do poinformowania, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie
przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego oraz o warunkach nabywania prawa do specjalnego
zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia
w życie ww. ustawy.
Niewątpliwie więc prawodawca w tym przypadku podjął działania mające na celu
zapewnienie osobom pozbawionym prawa do świadczenia pielęgnacyjnego warunków
do przystosowania się do nowej regulacji, co zostało uznane w wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. sygn. akt K 5/99, za przesłankę niezbędną
przy cofaniu lub ograniczaniu przez prawodawcę praw podmiotowych.
Poza wyżej wymienionymi świadczeniami opiekuńczymi, osoby niepełnosprawne
i ich opiekunowie mogą ubiegać się o szereg świadczeń na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z. 2013 r., poz. 182). Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania osoby/rodziny ośrodki pomocy społecznej i mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub
niepieniężnej, w tym usług.
Bardzo istotną formą wspierania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na
podstawie przepisów o pomocy społecznej są specjalistyczne usługi opiekuńcze, które
należy rozumieć jako usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, warunki i tryb ich ustalania,
a także kwalifikacje osób je świadczących określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września
2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze mogą być świadczone także w ośrodkach wsparcia.
Ponadto wyjaśniam, że za opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie spełniają warunków do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego (m.in. przekraczają kryterium dochodowe 623 zł), a którzy zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej może
na podstawie art. 42 ustawy o pomocy społecznej opłacać składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
Dodatkowo informuję, że w resorcie pracy i polityki społecznej prowadzone są obecnie prace nad wprowadzeniem w najbliższych miesiącach, finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, programu wsparcia
dla osób niepełnosprawnych, których opiekunowie utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniają warunków do uzyskania prawa do nowego świadczenia
opiekuńczego tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Planuje się, że przedmiotem programu będzie w szczególności dofinansowanie kosztów opieki nad niesamodzielnymi osobami niepełnosprawnymi. Ostateczny kształt programu i przewidziane formy
wsparcia zostaną przedstawione po zakończeniu ww. prac.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego
skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie
problemu zgłoszonego do mojego biura przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Gnieźnie.
Na podstawie art. 895 kodeksu postępowania cywilnego dochodzi do
zajęcia komorniczego wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rodziny
zastępczej. Zgodnie z art. 833 §6 kodeksu postępowania cywilnego świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji.
Czy świadczenie wynikające z art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi
zmianami, czyli świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, podlega egzekucji czy też jej nie podlega?
Co z zajęciami komorniczymi, jeśli chodzi o zawodowe rodziny zastępcze,
które na podstawie art. 85 otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2000 zł
brutto? Czy wynagrodzenie to podlega zajęciu?
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku określała katalog przewidzianych świadczeń, które zgodnie ze wspomnianym art. 833 §6
k.p.c. nie podlegały egzekucji. Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie
ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czy w związku
z tym świadczenia wynikające z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy również nie podlegają egzekucji komorniczej?
Casus:
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego (nieletniego) umieszczono dziecko w pieczy zastępczej rodzinnej. Dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie,
wykonując postanowienie, umieścił dziecko w rodzinie i tym samym wydał
decyzję o należnych świadczeniach dla dziecka umieszczonego w rodzinie.
Rodzina zastępcza nie regulowała na bieżąco swoich zobowiązań. Czy z tego
tytułu dopuszcza się zajęcie komornicze świadczeń wynikających z zapisów
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?
Z poważaniem
Piotr Gruszczyński

�Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 29 sierpnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak:
BPS/043-38-1622/13, dotyczące oświadczenia senatora Piotra Gruszczyńskiego,
złożonego podczas 38. posiedzenia Senatu RP, w sprawie dopuszczalności egzekucji

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

59

komorniczej ze świadczeń należnych rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka, uprzejmie wyjaśniam.
Przepis art. 831 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) określa, że nie podlegają
egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Przepis
ten nie obejmuje swoim zakresem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
wypłacanych rodzinie zastępczej oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). Należy jednakże zwrócić uwagę na
regulację zawartą w art. 833 §6 kpc, zgodnie z którym nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.
W art. 833 §6 kpc ustawodawca posłużył się sformułowaniem „świadczenia z pomocy społecznej”. Nie odwołał się zatem bezpośrednio do ustawy o pomocy społecznej
jak uczynił to w art. 831 ust. 1 pkt 6. Wnioskować z tego należy, że ustawodawca
w art. 833 §6 kpc odwołał się do pojęcia pomocy społecznej.
Z literatury wynika, że pojęcie pomocy społecznej wiąże się z wszelkimi unormowaniami, za pomocą których, ze środków publicznych przyznawane są nieekwiwalentne świadczenia służące zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób, czy rodzin, które
własnym staraniem nie są w stanie tego uczynić. W skład tak rozumianej pomocy
społecznej zalicza się nie tylko ustawę o pomocy społecznej, ale również wiele innych
aktów prawnych, jak np. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.), ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2012 r., poz. 400, z późn. zm.) oraz w zakresie niektórych unormowań prawnych
ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Przepis art. 833 §6 kpc w ciągu ostatnich lat był kilkakrotnie nowelizowany. Celem wszystkich kolejnych modyfikacji brzmienia tego przepisu było dostosowanie
przepisów normujących ograniczenia egzekucji do zmian wprowadzanych w zakresie
unormowań regulujących świadczenia służące zabezpieczeniu podstawowych potrzeb
bytowych rodziny dłużnika. Wymienione w §6 świadczenia tego rodzaju nie mogą służyć zaspokojeniu dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym należności wierzyciela
w żadnym zakresie.
W świetle powyższego wskazać należy, że świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wypłacane rodzinie zastępczej oraz osobom prowadzącym rodzinne
domy dziecka mogą być uznane za objęte dyspozycją art. 833 §6 kpc. Niemniej wobec
faktu, że zasadne jest jednoznaczne wskazanie, iż omawiane świadczenia nie podlegają egzekucji, sprawa ta zostanie uregulowana w najbliższej nowelizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Jednocześnie nie ma przeciwskazań, żeby egzekucję prowadzić z wynagrodzenia otrzymywanego przez rodziny zastępcze zawodowe i prowadzących rodzinny dom
dziecka. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest ekwiwalentem za świadczone usługi a prowadzona z niego
egzekucja nie podlega wyłączeniu na podstawie przepisów art. 833 §6 i art. 831 ust. 1
pkt 6 kpc.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego
oraz senatora Marka Konopki
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zwrócenie uwagi na problemy
gmin nadwarciańskich położonych na terenach poniżej zbiornika retencyjnego Jeziorsko. Bez zmian w pozwoleniu wodnoprawnym oraz instrukcji użytkowania zbiornika Jeziorsko problemy te będą narastać.
Niedostateczna rezerwa powodziowa, przy zwiększonych opadach atmosferycznych oraz zrzutach z Jeziorska, sprawia, że w dolinie Warty utrzymują się kilkutygodniowe zastoiny. Zachodzące w nich procesy gnilne stanowią zagrożenie epidemiologiczne dla okolicznych mieszkańców. Duże straty
ponoszą także rolnicy, którzy tracą zbiory. Nie mają oni możliwości uzyskania odszkodowań, gdyż żadna firma ubezpieczeniowa nie chce podjąć ryzyka i ubezpieczyć upraw w dolinie Warty.
Przyrodnicy zwracają uwagę na niepokojące zmiany obiegu wody na
obszarach Natura 2000 będące wynikiem katastrofalnego przesuszenia doliny Warty w okresie wiosennym oraz bardzo wysokich podtopień w okresie wegetacji, co uniemożliwia rozród zwierząt chronionych (w tym ptaków).
W przypadku zwiększonych opadów atmosferycznych dodatkową nadwyżkę powodują zrzuty ze zbiornika Jeziorsko, tworząc wielotygodniowe zastoiny, których gnijące pozostałości mogą wywoływać zagrożenie epidemiologiczne dla okolicznych mieszkańców.
Rolnicy z gmin nadwarciańskich powód narastającego problemu upatrują w sprzeczności interesów. Twierdzą nawet, że dla województwa łódzkiego
nadrzędne jest wykorzystywanie zbiornika Jeziorsko do celów wypoczynkowych i że zwiększenie rezerwy powodziowej (wiążące się z obniżeniem poziomu wody) stoi w sprzeczności z interesem właścicieli obiektów rekreacyjnych.
W pełni zgadzamy się ze stanowiskiem, że pomoc państwa powinna być
kierowana tam, gdzie winna tragedii jest siła wyższa. Natomiast w przypadku, w którym winne są przepisy ustanowione przez człowieka, należy
przede wszystkim te przepisy zmienić.
Z poważaniem
Piotr Gruszczyński
Marek Konopka

�Odpowiedź
Warszawa, 29 sierpnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę Andrzeja Kubiaka przekazane pismem z dnia 13.08.2013 r.,
znak: BPS/043-38-1623/13, w sprawie zbiornika retencyjnego Jeziorsko i problemów z nim związanych, w załączeniu przekazuję stosowne informacje.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski
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�Informacja w sprawie oświadczenia złożonego
przez panów Senatorów Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę,
przekazanego pismem z dnia 13.08.2013 r., znak: BPS-043-38-1623/13
W odpowiedzi na interpelację z dnia 13.08.2013 r., znak: BPS/043-38-1623/13
w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego Jeziorsko w Dolinie Warty, uprzejmie informuje, co następuje.
Zbiornik Wodny Jeziorsko jest zbiornikiem wielozadaniowym. Główną jego funkcją
jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Warty poniżej zapory czołowej poprzez redukcję fal wezbraniowych do przyjętych wielkości. Przepływ dozwolony
poniżej zbiornika wynosi 110 m3/s, natomiast przepływ powodziowy 190 m3/s.
Zbiornik pełni również ważną rolę w kształtowaniu zasobów wodnych poprzez:
– zagwarantowanie w rzece Warcie poniżej zbiornika przepływu nienaruszalnego,
– przerzut wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego dla uzupełnienia
wody w systemie chłodniczym Elektrowni Pątnów i Konin,
– przerzut wody do systemu chłodniczego Elektrowni Adamów,
– wykorzystanie retencjonowanej wody przez przemysł w rejonie doliny Warty,
– pokrywanie ewentualnych potrzeb wodnych gospodarki komunalnej,
– wykorzystanie retencjonowanej wody dla nawodnień w rolnictwie,
– wyrównanie przepływów rzeki Warty w okresach niżówkowych,
– poprawienie warunków żeglugowych na odcinkach żeglownych rzeki Warty.
Pozostałe funkcje zbiornika związane są z energetycznym wykorzystaniem piętrzenia, prowadzeniem gospodarki rybackiej na zbiorniku i w ośrodku zarybieniowym na
kompleksie stawów w Pęczniewie, utrzymaniem w górnej partii zbiornika warunków
siedliskowych dla ptactwa wodnego oraz umożliwianie rozwoju rekreacji i turystyki na
sąsiadującym obszarze.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego RO.VI.-MC-62132/3-10/08 z dnia 29 października 2008 r.) i instrukcją gospodarowania wodą, ramowy schemat gospodarki wodnej na zbiorniku Jeziorsko przedstawia
się następująco:
– 1 stycznia – 31 stycznia: utrzymywanie poziomu piętrzenia na minimalnej
rzędnej (Min. PP – 116,00-116,30 m n.p.m.);
– 1 luty – 15 kwietnia: napełnienie zbiornika do normalnego poziomu piętrzenia
(NPP – 120,50 m n.p.m.) w czasie zimowo-wiosennego wezbrania w celu zgromadzenia
odpowiedniej ilości wody w zbiorniku na okres letni, w którym istnieje duże prawdopodobieństwo występowania stanów niżówkowych.
– 16 kwietnia – 30 czerwca: utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia, co związane jest głównie z ochroną siedliskową ptaków w rezerwacie Jeziorsko, umożliwiającą
bezpieczne lęgi ptasie w normalnych warunkach hydrologicznych;
– 1 lipca – 31 grudnia: gospodarowanie retencją pomiędzy normalnym a minimalnym poziomem piętrzenia w celu kształtowania zasobów wodnych w dolinie rzeki
Warty poprzez uzyskanie znaczącego wpływu na wielkość bieżącego przepływu w rzece Warcie i tym samym umożliwienie sterowania przepływem w zakresie przepływów
niskich i wysokich.
W przypadku nadejścia wezbrania powodziowego dopuszcza się piętrzenie zbiornika do tzw. maksymalnego poziomu piętrzenia (Max. PP), tj. do rzędnej 121,50 m
n.p.m. (w pewnych uwarunkowaniach również do rzędnej tzw. nadzwyczajnego poziomu piętrzenia Nad. PP – 122,00 m n.p.m.), celem wykorzystania rezerwy powodziowej
i tym samym zredukowania wysokości fali powodziowej.
Z dotychczas prowadzonych obserwacji hydrologiczno-meteorologicznych wynika,
że w okresach wiosenno-letnich zazwyczaj występują zjawiska pogodowe wywołujące
jedno wezbranie. Jedynie w latach 1997 oraz 2001 zaobserwowano dwa wezbrania.
Od początku kwietnia 2013 r. w dorzeczu Warty wystąpiły ekstremalne zjawiska pogodowe, które wywołały trzy wyraźne i długotrwałe wezbrania co było niespotykaną
sytuacją w okresie funkcjonowania zbiornika.
W roku bieżącym w czasie pierwszego wezbrania, tj. w okresie od ok. 9 do 29 kwietnia, fala wezbraniowa została zredukowana o blisko 50 m3/s – maksymalny średni
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dobowy dopływ do zbiornika wynosił ok. 144,4 m3/s, a maksymalny zadysponowany
odpływ - 95 m3/s. W tym czasie zbiornik został spiętrzony maksymalnie do rzędnej
120,52 m n.p.m. (20–22 kwietnia br.). Następnie od 22 kwietnia na zbiorniku przygotowywano retencję powodziową poprzez zrzut zgromadzonej wody, poziom wody
w zbiorniku został obniżony (również przy uwzględnieniu prognoz pogodowych) do
rzędnej na poziomie 120,30 m n.p.m. Dzięki temu 2 maja, stała rezerwa powodziowa
była powiększona o dodatkowe ok. 8,06 mln m3.
Na początku maja rozpoczęło się drugie wezbranie, spowodowane zwiększonymi
opadami deszczu. Do 10 maja odpływ ze zbiornika był niższy niż dopływ, czyli zbiornik
retencjonował wodę. W tym czasie maksymalny średni dobowy dopływ do zbiornika
wyniósł 130,2 m3/s (pomiędzy 6 a 7 maja), przy maksymalnym zadysponowanym odpływie wynoszącym 105 m3/s. Zbiornik został spiętrzony do rzędnej 120,66 m n.p.m.
w dniu 9 maja. Po przejściu drugiego wezbrania utrzymywana była nadwyżka odpływu
nad dopływem, w celu odbudowania rezerwy powodziowej. Poziom wody w zbiorniku
ponownie obniżył się w okolice rzędnej 120,30 m n.p.m. W trakcie obydwu powyższych wezbrań odpływ ze zbiornika nie przekroczył przepływu dozwolonego.
W czerwcu nastąpiło największe i najdłuższe wezbranie – wysokie wartości dopływu trwały nieprzerwanie przez ponad dwa tygodnie. Maksymalny chwilowy dopływ do
zbiornika wyniósł w tym okresie ok. 243 m3/s (pomiar pomiędzy godz. 7.00 a 10.00
w dniu 06 czerwca), natomiast maksymalny średni dobowy dopływ do zbiornika wyniósł ok. 210,5 m3/s (6–7 czerwca). Od czwartku 06 czerwca br. od godz. 10.00 odpływ
ze zbiornika został zadysponowany na poziomie 190 m3/s – zgodnego z pozwoleniem
i instrukcją. Decyzja o zwiększeniu odpływu była konsekwencją ciągłego wzrostu wielkości dopływu oraz ostrzeżeń IMGW o przewidywanych dalszych wzrostach stanów
wody. W dniu 18 czerwca, w związku z gwałtownymi opadami bezpośrednio powyżej
zbiornika (gmina Warta i Sieradz) RZGW w Poznaniu otrzymał z Urzędu Gminy i Miasta Warta zarządzenie Burmistrza ww. gminy ogłaszające stan pogotowia przeciwpowodziowego wraz z wnioskiem o zwiększenie odpływu ze zbiornika. Świadczy to między innymi o tym, że utrzymywanie części rezerwy powodziowej, poprzez zwiększenie
odpływu ze zbiornika, było zasadne – w przypadku wcześniejszego wykorzystania całej
rezerwy i dalszych opadów, odpływ ze zbiornika przekroczyłby przepływ powodziowy.
Maksymalne napełnienie zbiornika przypadło na dzień 20 i 21 czerwca. Uzyskano
wtedy rzedną 121,01 m n.p.m. Od tego momentu prognozy IMGW i informacje z wodowskazów w górnej części zlewni wskazywały na poprawę warunków hydrologicznych. Dyrektor RZGW w Poznaniu w dniu 20.06.2013 r. od godz. 14.00 podjął decyzję
o zmniejszeniu odpływu ze zbiornika z aktualnych 190 m3/s na 170 m3/s. Decyzja ta
korzystnie wpłynęła na sytuację poniżej zbiornika.
Ostatnie wezbrania objęły większość obszaru zlewni rzeki Warty zarówno powyżej, jak i poniżej zbiornika Jeziorsko. Można powiedzieć, że tegoroczne wezbrania są
szczególne nie ze względu na wysokość, lecz ze względu na częstość występowania (od
pierwszej dekady kwietnia do czerwca wystąpiły trzy wezbrania) i długi czas ich trwania. Działania RZGW w Poznaniu pozwoliły zredukować falę wezbraniową i ograniczyć
wielkość strat na obszarach poniżej zbiornika.
Mając na uwadze skutki powodzi z maja i czerwca 2010 r. w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Warty RZGW w Poznaniu wystąpił 15 listopada
2010 r. do Marszałka Województwa Łódzkiego o zmianę w pozwoleniu wodnoprawnym
na piętrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku Jeziorsko z 29.10.2008 r. wartości
normalnego poziomu piętrzenia na rzędną 120,00 m n.p.m. Marszałek nałożył na
RZGW obowiązek wykonania:
– ekspertyzy wykazującej zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym
Warty, a w szczególności przedstawiającej analizę wpływu obniżenia NPP na
zbiorniku na kształtowanie zasobów wodnych w zakresie przepływów niskich
i wysokich (przesłana do UM w Łodzi 27.06.2011 r.);
– aktualizacji instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku dla obniżonego normalnego poziomu piętrzenia (przesłana do UM w Łodzi 27.10.2011 r.);
– karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu jego uzgodnienia z RDOŚ w Łodzi
(przesłana do RDOŚ w Łodzi 04.06.2012 r.).
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Obniżenie poziomu normalnego piętrzenia o pół metra pozwoli uzyskać dodatkowe
20 mln m3 stałej rezerwy powodziowej.
Wg wykonanej w 2011 r. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedrę
Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji ekspertyzy optymalną wartością NPP,
zarówno w warunkach przepływów niżówkowych jak i powodziowych, jest rzędna
120,30 m n.p.m.
Podstawowym czynnikiem wpływającym na redukcję fal powodziowych oraz alimentację cieku poniżej zbiornika są ograniczenia prędkości opadania i podnoszenia
się zwierciadła wody na zbiorniku. Ze względu na konieczność zagwarantowania dla
konstrukcji zapór ziemnych bezpiecznych warunków maksymalne dopuszczalne prędkości podnoszenia i obniżania poziomu zwierciadła wody w zbiorniku w normalnych
warunkach użytkowania wynoszą:
– 30 cm/dobę – przy podnoszeniu się zwierciadła wody w zbiorniku,
– 20 cm/dobę – przy obniżaniu poziomu wody w zbiorniku.
W okresie powodzi dopuszcza się odstępstwo od podanych wyżej wielkości, jedynie
po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody od Dyrektora RZGW w Poznaniu. Jednocześnie dla stanowiska dolnego, ze względu na utrzymanie stateczności skarp brzegów
koryta poniżej zbiornika, maksymalne dobowe wahania poziomu zwierciadła wody
dolnej wynoszą 20 cm/dobę. Ograniczenia te nie obowiązują w warunkach użytkowania w okresie powodzi.
Nawet w warunkach większej rezerwy powodziowej nie można uzyskać większego
współczynnika redukcji przepływu maksymalnego (transformacji fali powodziowej),
decydującego w dużym stopniu o przebiegu wezbrania (powodzi) poniżej zbiornika.
Dotyczy to również przepływów niżówkowych. W warunkach niewielkich dopływów do
zbiornika potencjalnie możliwy byłby większy zrzut, ale wiąże się to ze zwiększeniem
prędkości opróżniania zbiornika.
Ponadto, zmniejszenie pojemności użytkowej zbiornika zwiększy ryzyko wystąpienia przepływów o wartości mniejszej od przepływu nienaruszalnego. Wpłynie to negatywnie na możliwość zagwarantowania m.in. odpowiedniej ilości wody innym użytkownikom w zlewni oraz głębokości tranzytowej dla żeglugi na Warcie. W przypadku
redukcji wezbrań wiosennych i napełnieniu zbiornika do Max PP, w celu odtworzenia rezerwy powodziowej (do proponowanej niższej wielkości NPP), należy się liczyć
w okresie wiosennym z większymi zrzutami niż dotychczas.
Obniżenie poziomu normalnego piętrzenia do rzędnej 120,30 m n.p.m. zwiększyłoby stałą rezerwę powodziową o ok. 8 mln m3. Biorąc pod uwagę różne warianty zmiany normalnego poziomu piętrzenia oraz ich wpływ na gospodarowanie wodą, w tym
aspekt bezpieczeństwa zapory czołowej, na zbiorniku RZGW w Poznaniu postanowił
wnioskować o zmianę NPP do wartości 120,00 m n.p.m.
Po przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego ekspertyzy i aktualizacji instrukcji
gospodarowania wodą na zbiorniku RZGW w Poznaniu przedłożył w RDOŚ w Łodzi
kartę informacyjną przedsięwzięcia. Następnie RDOŚ nałożył obowiązek wykonania
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. Raport został przekazany 21 grudnia 2012 r. W dniu 11.02.2013 r. RDOŚ w Łodzi wniósł prośbę o uzupełnienie raportu (przesłane RDOŚ w Łodzi 12.06.2013 r.). W dniu 16.06.2013 r.
RDOŚ ponownie wniósł prośbę o dalsze uzupełnienie raportu. Raport został uzupełniony. Aktualnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego prowadzi konsultacje
społeczne (termin wnoszenia uwag i wniosków 5–25 września br.).
Na zakończenie pragnę podkreślić, że obecnie złożona funkcja zbiornika umożliwia
ograniczenie zrzutu wód ze zbiornika w okresie przepływu wód powodziowych oraz zapewnienie przepływu biologicznego przy stanach niżówkowych, przy zapewnieniu pozostałym użytkownikom możliwości korzystania z wód powierzchniowych w zbiorniku,
jak i w rzece poniżej zbiornika, w ramach posiadanych uprawnień wynikających z np.
odrębnych pozwoleń wodnoprawnych (energetyka, rybactwo, rekreacja itp.). Główną
funkcją zbiornika pozostaje jednak funkcja przeciwpowodziowa. Należy jednak pamiętać, że przy dużych wezbraniach zbiorniki wodne nie gwarantują całkowitego uniknięcia skutków powodzi, mogą je jedynie łagodzić poprzez redukowanie wysokości fali
tj. generowanie na tereny położone poniżej odpływu mniejszego niż dopływ.
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Informuję również, że przedstawiona powyżej informacja została przygotowana
z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Department Inwestycji i Nadzoru
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wyrażam nadzieję, iż przedstawione wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź na oświadczenie złożone przez panów Senatorów Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Stanisława Karczewskiego oraz Waldemara Kraski
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z dyrektywą Unii Europejskiej do końca 2020 r. wszyscy
operatorzy dystrybuujący energię elektryczną są zobowiązani rozliczać
odbiorców energii elektrycznej z rzeczywistego jej zużycia. Rozwiązaniem
umożliwiającym realizację tej dyrektywy jest zamontowanie u odbiorcy tzw.
inteligentnych liczników energii elektrycznej. Montaż tych urządzeń, pozwalający na dokładniejsze rozliczanie zużycia energii, nasuwa też szereg wątpliwości na temat przesyłanych danych. Dużą część tych danych stanowią
dane osobowe i jako takie powinny być one dostatecznie chronione. Zgodnie
z art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tam, gdzie pojawia
się przymus przesyłania danych, zestaw danych powinien być dokładnie
określony i opisany przez prawo. Obowiązująca ustawa – Prawo energetyczne nie przewiduje zakresu takich danych.
Obecnie trwają prace nad projektem nowelizującym ustawę – Prawo
energetyczne, zgłoszonym przez posłów koalicji rządzącej. Jednak w procedowanym projekcie nie ma przepisów gwarantujących, by wiedza o danych
o zużyciu energii pozostawała wiedzą tylko firm energetycznych oraz konsumentów. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację,
w jaki sposób zostaną skutecznie zabezpieczone dane osobowe konsumentów energii elektrycznej.
Jan Maria Jackowski		
Henryk Górski			
Andrzej Pająk			
Marek Martynowski

Grzegorz Wojciechowski
Stanisław Karczewski
Waldemar Kraska

�Odpowiedź
Warszawa, 6.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Panów senatorów Jana Marii Jackowskiego, Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Stanisława Karczewskiego, Waldemara Kraski, przesłane przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS-043-38-1624/13, w sprawie inteligentnych liczników energii
elektrycznej, pragnę przekazać następujące stanowisko.
Odpowiadając na postawione w przedmiotowym oświadczeniu pytanie, dotyczące sposobu zabezpieczenia danych osobowych konsumentów energii elektrycznej,
w przypadku pozyskiwania danych pomiarowych z inteligentnych liczników, pragnę
uprzejmie poinformować, że w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw został wprowadzony przepis, że „Operatorzy systemów dystrybucyjnych instalujący u odbiorców końcowych przyłączonych do
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ich sieci liczniki zdalnego odczytu są obowiązani chronić dane pomiarowe dotyczące
tych odbiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”. Ponadto chciałbym podkreślić, iż w chwili obecnej Ministerstwo Gospodarki pracuje nad rządowym
projekt ustawy Prawo energetyczne, który będzie zakładał między innymi budowę systemu przetwarzania danych pomiarowych pochodzących z inteligentnych liczników
(liczników zdalnego odczytu), którego najistotniejszym elementem będzie utworzenie
centralnego zbioru informacji pomiarowej, prowadzonego przez specjalnie powołany
do tego podmiot – Operator Informacji Pomiarowej (OIP).
Na początku chciałbym jednak podkreślić, iż wprowadzenie w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania będzie wiązało się z instalowaniem u odbiorców energii
elektrycznej inteligentnych liczników, które dadzą większe możliwości m.in. w zakresie przekazywania informacji o bieżącym zużyciu energii, dokonywania zdalnego odczytu, a także opracowywania w oparciu o profile energetyczne nowych taryf i usług
skierowanych do odbiorców. Wobec faktu, iż obowiązek instalowania liczników inteligentnych wynikać będzie z przepisów ustawy Prawo energetyczne, należy pamiętać,
że prawo do instalowania tych liczników nie będzie równoważne z prawem do pozyskiwania i przetwarzania wszystkich możliwych do pozyskania informacji.
Chciałbym również zwrócić uwagę, że dane pomiarowe, nawet bez wyraźnego powiązania z danymi osobowymi odbiorcy, mają charakter danych wrażliwych i z tego
względu wymagają szczególnej ochrony. Bezpieczeństwo danych, które wiąże się
z technicznym bezpieczeństwem sieci komunikacyjnej jest elementem koniecznym,
ale nie wystarczającym dla zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych pomiarowych. Samo naruszenie zasad bezpieczeństwa nie zawsze skutkować będzie naruszeniem zasady prywatności lub przepisów o ochronie danych osobowych.
W projekcie zwraca się także uwagę na to, że jeżeli podmiot dysponujący danymi pomiarowymi będzie w stanie powiązać je [poprzez identyfikator licznika, numer
Punktu Pomiaru Energii (PPE) lub Internet Protocol Adress (IP)] z konkretną osobą
fizyczną np. w systemie bilingowym, to wówczas takie dane pomiarowe będą danymi
osobowymi podlegającymi ochronie wg ustawy o ochronie danych osobowych.
Zatem, ważne jest wyraźne określenie w prawie energetycznym lub aktach wykonawczych, wydanych na jego podstawie, zadań realizowanych przez OIP oraz zakresu
wykorzystywania informacji pomiarowych.
Mając na uwadze powyższe, kwestią priorytetową jest ochrona danych osobowych
oraz danych pomiarowych. W związku z tym, wszelkie powstające dokumenty i akty
prawne w zakresie postępowania z danymi pomiarowymi powinny zapewniać najwyższy standard ich ochrony oraz umożliwiać ich bezpieczną wymianę.
Warto tutaj również wskazać, że konieczność ochrony danych pomiarowych dostrzega również Komisja Europejska, która w opinii z dnia 4 kwietnia 2011 r. zarekomendowała, aby budowa sieci inteligentnej, w tym instalowanie inteligentnych liczników przebiegało zgodnie z koncepcją prywatności z założenia (ang. Privacy by design),
która składa się z siedmiu podstawowych zasad:
– podejście proaktywne, nie zaś reaktywne – projekt ma stanowić prewencję
zdarzeń mogących naruszyć prywatność, a nie być remedium na skutki naruszenia,
– prywatność ma być stanem domyślnym, którego poszanowanie jest gwarantowane konsumentom (użytkownikom),
– prywatność ma być zintegrowana z podstawową usługą już na poziomie projektowania,
– pełna funkcjonalność ma być zapewniona poprzez dążenie do uwzględnienia
wszystkich prawnie uzasadnionych interesów i celów, w sposób zapewniający
korzyści po obydwu stronach,
– projektowanie zapewniające prywatność ma uwzględniać całą drogę komunikacji i wszystkich biorących w niej udział danych (End-to-End Security),
– konstrukcja i zasady systemu muszą być transparentne,
– dobro konsumenta (użytkownika) jest w centrum zainteresowania projektantów usług.

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

67

Podsumowując powyższe, szczególnie istotnymi aspektami związanymi z gromadzeniem i przetwarzaniem danych pomiarowych w projektowanym prawie są:
częstotliwość ich zbierania i udostępniania, zakres, przechowywanie oraz zasady
na jakich mają być udostępniane. Zatem dane pomiarowe dotyczące odbiorcy końcowego będą rejestrowane przez licznik inteligentny z częstotliwością nie większą niż
15 minut – chyba że odbiorca ten wyrazi zgodę na większą częstotliwość dokonywania pomiarów w drodze dobrowolnie zawartej umowy. Następnie, dane te będą przesyłane raz na dobę do aplikacji centralnej prowadzonej przez OIP. Ponadto zbieranie
lub przetwarzanie danych pomiarowych będzie prowadzone wyłącznie na podstawie
przepisów powszechnie obowiązujących, w zakresie niezbędnym do realizacji celu
wskazanego w tych przepisach lub w umowie z odbiorcą energii elektrycznej. Operator informacji pomiarowych będzie przetwarzał i przechowywał wszystkie informacje
pomiarowe oraz informacje o danym punkcie pomiarowym tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
– rozliczania za energię elektryczną, w tym za sprzedaż energii elektrycznej lub
świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych,
– rozliczania za udostępniane informacje pomiarowe i reklamacje związane z udostępnieniem tych informacji oraz do celów windykacyjnych i podatkowych,
– agregacji danych pomiarowych.
Jednostkowe informacje pomiarowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi, a po upływie tego okresu
będą usuwane lub agregowane. Dane osobowe będą przechowywane w oddzielnym
zbiorze od informacji dotyczących danego Punktu Pomiaru Energii i danych uzyskiwanych z licznika zainstalowanego w danym PPE, w sposób uniemożliwiający bezpośrednie uzyskanie w tym samym momencie łącznego dostępu do danych osobowych
oraz danych uzyskiwanych z danego PPE i dotyczących danego PPE.
W przypadku gdy przepisy ustawy Prawo energetyczne będą wymagać upoważnienia lub wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego w sprawie sposobu lub zakresu
wykorzystania dotyczących go danych pomiarowych, upoważnienie lub zgoda ta:
– nie będzie domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
– będzie mogła być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia
i potwierdzenia przez odbiorcę końcowego,
– będzie mogła być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.
Ponadto zakazane będzie zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie informacji pomiarowych przez podmioty inne niż
wskazane w ustawie lub w sposób inny niż określony przepisami powszechnie obowiązującymi, chyba że będzie to następowało:
– za zgodą odbiorcy końcowego, którego dane te dotyczą,
– na podstawie postanowienia sądu lub postanowienia prokuratora, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia zostaną przyjęte jako wyczerpująca odpowiedź na zagadnienia podniesione w oświadczeniu Panów Senatorów.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Stanisława Karczewskiego
oraz Waldemara Kraski
skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego
Polska Agencja Prasowa SA odwołuje się do chlubnej tradycji utworzonej
w 1918 r. Polskiej Agencji Telegraficznej. Doniosły dorobek agencji, ale też
rola, jaką spełnia ona dzisiaj, opracowując i przekazując informacje z kraju
i zagranicy przez całą dobę siedem dni w tygodniu, ma istotne znaczenie dla
funkcjonowania sektora informacyjno-medialnego w Polsce, gdyż z serwisów PAP korzystają inne media.
Jak wynika z informacji przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki,
Krzysztofa Hoffmana, dotychczas został rozstrzygnięty jedynie konkurs na
jednego członka Zarządu PAP SA, który sprawuje zarząd jednoosobowo.
Mając na uwadze fakt, że taka sytuacja jest przejściowa, zwracamy się
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o informację, iluosobowy ostatecznie
będzie zarząd spółki. Prosimy też o informację na temat tego, czy rozstrzygnięcie co do pozostałych członków zarządu nastąpi do końca sierpnia bieżącego roku.
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Stanisław Karczewski
Waldemar Kraska

�Odpowiedź
Warszawa, 29.08.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatorskie złożone przez Senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu
9 sierpnia 2013 r. odnośnie do rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Polskiej Agencji Prasowej SA, na stanowiska Prezesa
Zarządu PAP SA, Członka Zarządu PAP SA ds. finansowych, Członka Zarządu PAP SA
ds. handlowych, informuję co następuje.
Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Prasowej SA w wyniku wszczętego w dniu 4 marca 2013 r. postępowania kwalifikacyjnego oraz po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, w dniu 29 czerwca 2013 r., na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych
wybrała p. Lidię Sobańską.
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Jednocześnie informuję, iż w dniu 20 sierpnia 2013 r. Rada Nadzorcza PAP SA
dokonała wyboru p. Arkadiusza Szymanka na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych oraz bez wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Spółki, zamknęła postępowanie kwalifikacyjne. Pan Arkadiusz Szymanek ma objąć swoją funkcję z dniem
1 października 2013 r.
Rada Nadzorcza PAP SA planuje wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne na
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na początku września 2013 r.
Obecnie Zarząd Spółki funkcjonuje w składzie jednoosobowym.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Sekretarz Skarbu
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,
Stanisława Karczewskiego oraz Waldemara Kraski
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Zbliża się, ogłoszona przez resort transportu, inauguracja w grudniu
2014 r. kursowania pociągu Pendolino na trasie Warszawa – Trójmiasto.
Minister i przedstawiciele PKP poinformowali opinię publiczną o czasie przejazdu z Warszawy do Gdyni, który ma wynosić dwie i pół godziny.
W związku z informacjami o opóźnieniach modernizacji magistrali kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia na odcinku Iława – Gdynia zwracamy się
z uprzejmą prośbą o informację, czy zamierzony czas przejazdu zostanie dotrzymany, a także czy brak w grudniu 2014 r. systemu ERTMS poziom 2 nie
wpłynie negatywie na bezpieczeństwo podróżnych korzystających z przejazdów pociągami dużych prędkości Pendolino.
Według informacji dostępnych opinii publicznej zakupione przez PKP pociągi Pendolino nie są odporne na temperatury poniżej minus 25°C. W związku z tym prosimy o informację, w jaki sposób zostanie utrzymany ruch pociągów EIC Premium podczas możliwych w naszej strefie klimatycznej dużych
spadków temperatury w okresie zimowym.
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Stanisław Karczewski
Waldemar Kraska

�Odpowiedź
Warszawa, 3 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia br.,
w sprawie zakupionych pociągów Pendolino, ich zimowej eksploatacji i opóźnień modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Iława – Gdynia, oraz przesłane przez Marszałka Senatu RP przy piśmie nr BPS/043-38-1626/13 z dnia 13 sierpnia br. przekazuję poniższe wyjaśnienia.
Zakup nowoczesnych składów zespolonych ma na celu poprawę jakości kolejowych usług transportowych dla dalekobieżnych przewozów pasażerów między innymi
poprzez wyższą wydajność zakupionego taboru, wyższy współczynnik przyspieszenia,
płynniejsze prowadzenie, wyższy komfort podróżowania co prowadzi do skrócenia czasu przejazdu dla pociągów pasażerskich w połączeniach dalekobieżnych na następujących relacjach w przedstawiony poniżej sposób:
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∙ Warszawa – Gdańsk z 4 godz. 16 minut do 2 godz. 40 minut;
∙ Warszawa – Gdynia z 4 godz. 46 minut do 3 godz. 1 minuty;
∙ Warszawa – Katowice z 2 godz. 35 minut do 2 godz. 10 minut;
∙ Warszawa – Bielsko-Biała z 3 godz. 26 minut do ok. 3 godz.;
∙ Warszawa – Gliwice z 3 godz. 9 minut do 2 godz. 40 minut;
∙ Warszawa – Kraków z 2 godz. 33 minut do 2 godz. 15 minut;
∙ Warszawa – Rzeszów z 4 godz. 58 minut do 3 godz. 45 minut;
∙ Warszawa – Wrocław z 5 godz. 14 minut do 3 godz. 30 minut.
Powyższe szacowane czasy przejazdu będą obowiązywać od grudnia 2015 roku.
Docelowy czas przejazdu dla pociągów pasażerskich na trasie Warszawa – Gdynia
będzie wynosił 3 godziny i 1 minuta, po zrealizowaniu zakupu nowoczesnego taboru
jakim są składy zespołowe, a także ukończeniu projektów inwestycyjnych w infrastrukturę kolejową na liniach, po których będzie poruszał się tabor.
Ewentualne opóźnienia we wdrażaniu systemu ERTMS poziomu 2 nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo podróżnych korzystających z Pendolino. W przypadku,
gdy prace nad systemem ERTMS poziomu 2 na trasie Warszawa – Gdynia nie zostaną
ukończone w terminie do grudnia 2014 r., składy zespołowe będą jeździły po tej trasie
z maksymalną prędkością 160 km/h. Jak tylko system ERTMS poziomu 2 zostanie wdrożony oraz nastąpi przebudowa linii kolejowej skutkująca wyeliminowaniem
skrzyżowań dróg publicznych z liniami kolejowymi, prędkość składów zespołowych
zwiększy się do 200 km/h. Jazda z prędkością 200 km/h na CMK pomiędzy Warszawą a Krakowem lub Katowicami będzie możliwa od rozkładu jazdy 2014/2015 na
około 50% całej trasy i przewidywane jest stopniowe zwiększanie do 230 km/h.
W celu zapewnienia optymalnej oferty przewozowej, zakupione przez PKP Intercity SA składy zespołowe spełniają wszelkie wymagania określone w Technicznych
Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) przyjętych decyzjami Komisji Europejskiej
pod względem dostosowania zakupionego taboru do warunków klimatycznych środkowoeuropejskich panujących w Polsce. Uprzejmie informuję, że wyższe wymagania
w stosunku do temperatury otoczenia stosuje się jedynie w krajach skandynawskich
i w Rosji, a dotyczą one zakresu temperatur od minus 40 st. C do plus 35 st. C. Dostosowanie taboru do takich wymogów wiąże się jednak z wyższymi kosztami m.in.
w zakresie projektu pociągu, komponentów oraz zmianami w konstrukcji taboru.
Składy zespołowe zamówione przez PKP Intercity SA są obecnie wykorzystywane m.in.
w Alpach i dostosowane do pracy w zakresie temperatur od minus 25 st. C do plus
40 st. C. Należy zwrócić uwagę, że 90% nowego taboru produkowanego przez wszystkich producentów na świecie jest dostosowane do takich temperatur. Ponadto w warunkach klimatycznych panujących w Polsce większym wyzwaniem niż bardzo niska
temperatura są intensywne opady śniegu. Z tego względu spółka PKP Intercity SA
zamówiła instalacje do zabezpieczania pociągów przed nadmiernym oblodzeniem.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Henryka Górskiego, Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Stanisława Karczewskiego
oraz Waldemara Kraski
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Okres wakacyjny sprzyja przemieszczaniu się osób, a to zwiększa liczbę nieszczęśliwych wypadków, wymagających interwencji lekarskiej. Okoliczność ta powoduje zwiększenie zapotrzebowania na krew do zabiegów
i operacji przeprowadzanych w placówkach zdrowia. Niestety, już cyklicznie
w tym okresie występują groźne dla normalnego funkcjonowania placówek
zdrowia niedobory zapasów krwi. Do mojego biura senatorskiego docierają
informacje o zamykaniu punktów krwiodawstwa na terenie północnego Mazowsza, co w znacznym stopniu utrudnia pozyskiwanie tego drogocennego
daru życia, jakim jest krew.
W związku z dużym problemem zaopatrzenia w krew placówek z tego
terenu zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy możliwe
jest czasowe uruchomienie zamkniętych punktów krwiodawstwa w okresie
największego niedoboru krwi. Prosimy też o informację, czy istnieje długofalowy program, zapobiegający tak drastycznym niedoborom krwi.
Jan Maria Jackowski
Henryk Górski
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Stanisław Karczewski
Waldemar Kraska

�Odpowiedź
Warszawa, 2013.09.09
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatorów: Pana Jana Marii Jackowskiego, Pana
Henryka Górskiego, Pana Marka Martynowskiego, Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Stanisława Karczewskiego oraz Pana Waldemara Kraski, dotyczące kwestii
związanej z niedoborami krwi, przekazane przy piśmie BPS-043-38-1627/13 z dnia
13 sierpnia 2013 roku, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Na wstępie pragnę podkreślić, iż niedobory krwi w Polsce zdarzają się sporadycznie i mają charakter sezonowy. Braki te są jednak na bieżąco monitorowane i uzupełniane z regionów posiadających nadwyżki. Ponadto każdy pacjent, któremu do leczenia potrzebna jest krew, bądź jej składniki ma zagwarantowaną odpowiednią jej
ilość. Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w pierwszej kolejności wydają krew na
tzw. „ratunek życia”, dla dzieci, a następnie realizują zapotrzebowania na planowane
zabiegi składane przez szpitale funkcjonujące na terenie danego Centrum. Dodatkowo
Centra dostosowują liczbę organizowanych akcji poboru krwi do aktualnego zapo-
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trzebowania na krew i jej składniki, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby
ilość pobieranej krwi była ściśle skorelowana z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
szpitale na krew i jej składniki.
Pragnę poinformować, iż Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, po
przeprowadzeniu analiz ekonomiczno-finansowych oraz ocenie usytuowania oddziałów terenowych, podejmują decyzję o zmianie organizacji, likwidacji lub czasowym
zawieszeniu funkcjonowania Oddziałów Terenowych i przejściu na mobilny system
poboru krwi.
W ramach realizacji programu zdrowotnego pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na
lata 2009–2014”, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa doposażane są
w mobilne punkty poboru krwi (na bazie wysokopodłogowego autobusu turystycznego). Mobilny punkt poboru krwi pozwala na zrealizowanie pełnego procesu pobierania
krwi, tj.: rejestracji dawców, badania lekarskiego, pobierania próbek krwi, kwalifikacji
dawców i pobierania krwi. Wyposażenie przedmiotowego autobusu zapewnia odpowiednie warunki pracy personelu oraz pełne zabezpieczenie dawcy. Ponadto, ruchoma stacja poboru krwi pozwala dotrzeć również do miejscowości, które są znacznie
oddalone od siedziby Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie
dotychczas pobór krwi nie był prowadzony.
Zmiana systemu pobierania krwi ze stacjonarnego na mobilny uwzględnia światowe tendencje, uznające słuszność scentralizowanego systemu krwiodawstwa – zapewniającego badania i preparatykę krwi w siedzibie RCKiK z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz najwyższej klasy aparatury medycznej, w celu przekazania na
potrzeby krwiolecznictwa bezpiecznych oraz posiadających najwyższą jakość składników krwi. Spełnienie tak wysokich wymagań z przyczyn natury finansowej nie jest
możliwe w dużej sieci punktów poboru krwi, realizujących kompleksowo pełny zakres
działalności. Dodatkowo, czynnikiem przemawiającym za centralizacją są coraz wyższe wymagania dotyczące jakości, czy też szkoleń personelu, co ułatwia stały nadzór
i gwarantuje wysoki poziom wykonywanej pracy. Należy mieć na uwadze, że postęp
medycyny i możliwość przeprowadzenia skomplikowanych operacji, szczególnie przeszczepień, do których wykorzystuje się duże ilości krwi, a także aktualna sytuacja
demograficzna (społeczeństwo starzeje się, a więc następuje wzrost liczby hospitalizacji), może powodować wzrost zapotrzebowania na krew, co powinno być skorelowane
z liczbą dawców i oddawanej przez nich krwi. Stąd niezbędna okazała się intensyfikacja działań w przedmiotowym zakresie, a tym samym zmiana sposobu propagowania
idei honorowego krwiodawstwa.
W resorcie zdrowia trwa realizacja wyżej przywołanego programu zdrowotnego
pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2009–2014”. Narodowe Centrum Krwi, będąc
realizatorem ww. programu zdrowotnego w zakresie zadania „Propagowanie honorowego krwiodawstwa”, współpracuje z wieloma podmiotami, np. z Caritas Polska
w ramach ogólnopolskiej zbiórki krwi pn. „PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI”, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów podczas ogólnopolskiej zbiórki krwi „Wampiriada”,
z Fundacją Ronalda McDonalda w czasie poboru krwi w wielu miastach w Polsce,
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy przy licytacji zaszczytnego tytułu „Ambasador
Honorowego Krwiodawstwa” wraz z wizytą do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Polsce, z Fundacją PKO Bankiem Polskim podczas ogólnopolskiej zbiórki krwi pn. „Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa”, a także prowadzi
rozmowy z Lidl Polska oraz innymi firmami, fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Bardzo cieszy fakt, że firmy zarówno duże, jak i te mniejsze, korporacje
etc. są wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka. Świadczy to o dojrzałej, społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Jednocześnie została podjęta współpraca z wieloma stacjami telewizyjnymi oraz
radiowymi np. z: TVP (wraz z kanałami tematycznymi), TVN (wraz z kanałami tematycznymi), TV 4, TV 6, Superstacja, Polskie Radio, Grupa Radiowa Agory, Akademickie Radio Kampus 97,1 FM, a także Multikinem. Dodatkowo jednostki publicznej służby krwi, w tym Narodowe Centrum Krwi, centra krwiodawstwa, Instytut He-
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matologii i Transfuzjologii w Warszawie, a także liczne Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi, prowadzą szereg działań edukacyjnych i promocyjnych, wspierających
szlachetną ideę honorowego krwiodawstwa na rzecz polskich pacjentów. Szczególnie
intensywne działania promocyjne realizowane są właśnie w czasie wakacji, kiedy to
najczęściej występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej składniki.
Wobec powyższego, dokładam wszelkich starań, by świadomość społeczna o celach i potrzebach honorowego krwiodawstwa była budowana w sposób profesjonalny,
dający gwarancję osiągnięcia zamierzonego efektu. Jednocześnie wyrażam głębokie
przekonanie, że wszystkie działania na rzecz krwiodawstwa w Polsce, zarówno te realizowane obecnie jak i zaplanowane, wymiernie przyczyniają się do zwiększenia w społeczeństwie motywacji do honorowego oddawania krwi i zaowocują permanentnym
wzrostem liczby stałych dawców, a co za tym idzie – zwiększaniem ilości pobieranej
krwi i jej składników.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

75

Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana Premiera z gorącą prośbą o ustosunkowanie się do
tej sprawy, a przede wszystkim spowodowanie zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, którego
projekt ukazał się 4 lipca 2013 r.
Projekt rozporządzenia dotyczy świadczeń między innymi dla osób
wentylowanych metodą nieinwazyjną, chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) oraz typ I i II rdzeniowego zaniku mięśni. Są to chorzy leżący i siedzący, bez możliwości chodzenia, niesamodzielni. Rozporządzenie
skutkowałoby dla nich zmniejszeniem liczby wizyt lekarza w domu chorego
z jednej na tydzień do jednej na kwartał i wizyt pielęgniarki w domu chorego z dwóch na tydzień do jednej na kwartał. Osobom tym odbiera się także
możliwość prowadzenia rehabilitacji w domu.
Wprowadzenie takich rozwiązań wpłynie wprost na znaczne skrócenie
życia wielu dzieci i dorosłych korzystających z tych świadczeń medycznych.
Jestem przekonany, że gdyby Pan Premier znał projekt rozporządzenia
Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, nigdy nie zgodziłby się na tak restrykcyjne, niekorzystne, szkodliwe dla ciężko chorych rozwiązania.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski

�Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2013.09.09
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie, skierowane do Prezesa Rady Ministrów, podczas
38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r., przez Pana Stanisława Karczewskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, a przekazane przy piśmie Pani Marii
Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 13 sierpnia
2013 r., znak: BPS/043-38-1628/13, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Odnosząc się do kwestii zróżnicowania warunków realizacji oraz wymogów dotyczących personelu medycznego realizującego świadczenia w zakresie wentylacji
mechanicznej, przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci
i młodzieży wentylowanych mechanicznie, w projekcie rozporządzenia przekazanym
do konsultacji społecznych, uprzejmie informuję, iż zauważony został problem, jaki
pojawił się po zmianie zaproponowanych warunków realizacji świadczeń.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż aktualnie trwają prace polegające na dokonaniu korekty przepisów przedmiotowego rozporządzenia, tak, aby pacjenci wymagający wzmożonej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej czy rehabilitacji mieli zagwarantowany dostęp do właściwej opieki medycznej.
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Propozycja zmiany warunków realizacji wentylacji mechanicznej na inwazyjną
i nieinwazyjną zaproponowana została przez środowisko pulmonologów oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozdzielenie wentylacji mechanicznej służyć ma przede
wszystkim racjonalizacji tego świadczenia, poprzez wyodrębnienie warunków realizacji przedmiotowego świadczenia przez personel medyczny, z jednoczesnym zróżnicowaniem częstości porad lekarskich oraz wizyt pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych
w warunkach domowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, pozwolę sobie zapewnić Pana Marszałka, iż nie było
i nie jest intencją Ministra Zdrowia pozostawienie pacjentów bez właściwego zabezpieczenia świadczeń.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani Minister z prośbą o ustosunkowanie się do odpowiedzi udzielonej mi na moje oświadczenie przez pana Przemysława Krzyżanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Odpowiedź tę w zakresie możliwości uzyskania świadczeń kompensacyjnych
kwestionują nauczyciele z kolegiów nauczycielskich oraz związki zawodowe
reprezentujące tę grupę zawodową.
Ministerstwo twierdzi, że nauczyciele kolegiów na podstawie ustawy
z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
(DzU nr 97, poz. 800, z późn. zm.) mają prawo do tych świadczeń. Nauczyciele zaś kwestionują tę opinię ministerstwa, twierdząc, że z ustawy wprost
wynika, że w tym typie placówki oświatowej, jakim są kolegia, takie świadczenie nauczycielom nie przysługuje. Bardzo proszę Panią Minister o zajęcie
stanowiska w tej spornej kwestii.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski

�Odpowiedź
Warszawa, 29 sierpnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie (znak: BPS/043-38-1629/13) złożone przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego w sprawie świadczeń
kompensacyjnych dla nauczycieli, uprzejmie proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.
W odpowiedzi z 13 maja br. (znak: DWST-WKN-DD-0401-4/13) na oświadczenie
Pana Senatora Stanisława Karczewskiego w sprawie zmiany przepisów wprowadzonych art. 261b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 202, poz. 1553) przekazano m.in. informację, że nauczyciele mają prawo do świadczenia kompensacyjnego na podstawie przepisów ustawy
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Nie wskazano natomiast, że ww.
przepisy dotyczą również nauczycieli zatrudnionych w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że na podstawie danych SIO (stan na dzień 10 października 2012 r.) w roku szkolnym 2012/2013 w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych zatrudnieniowych jest 99 nauczycieli w niepełnym
wymiarze czasu pracy co może wskazywać, że praca w kolegium jest ich drugim miejscem pracy. Wobec powyższego, wskazując możliwości skorzystania przez nauczycieli
ze świadczeń kompensacyjnych, wzięto pod uwagę możliwość zatrudnienia nauczycieli przez więcej niż jednego pracodawcę, a drugie zatrudnienie nauczyciele mogą podejmować w szkołach i placówkach wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja
2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800,
z późn. zm.), tj.:
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a) publicznych i niepublicznych przedszkolach,
b) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Dodać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy świadczenie
przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
1) osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3,
2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co
najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
3) rozwiązali stosunek pracy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Przemysław Krzyżanowski
Podsekretarz Stanu

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

Oświadczenie senatorów Stanisława Karczewskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Matusiewicza,
Bohdana Paszkowskiego, Stanisława Koguta,
Alicji Zając oraz Bolesława Piechy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!
W dniu 18 kwietnia bieżącego roku grupa senatorów RP zwróciła się
do pana Macieja Laska (wyznaczonego przez Pana Premiera do udzielania
wyjaśnień w sprawie oficjalnych ustaleń komisji rządowej dotyczących katastrofy smoleńskiej) z czternastoma pytaniami dotyczącymi w szczególności
zakresu badań i ekspertyz, którymi posługiwała się komisja rządowa badająca katastrofę.
Odpowiedź Pana Macieja Laska jest bulwersująca i budzi zasadnicze
wątpliwości i obawy co do rzetelności badań komisji rządowej. Pan Maciej
Lasek, mimo jednoznacznych pytań senatorów:
— nie wskazał ani jednego eksperta komisji, który badał miejsce katastrofy;
— nie wskazał ani jednego eksperta, który badał wrak samolotu;
— nie wskazał ani jednego eksperta, który przeprowadzał badania i pomiary brzozy, która według ustaleń komisji stała się bezpośrednią przyczyną destrukcji skrzydła i przyczyną upadku samolotu;
— nie wskazał ani jednego eksperta, który przeprowadzał badania wraku na obecność śladów materiałów wybuchowych;
— nie wskazał ani jednego eksperta, który dokonał obliczeń niezbędnych do potwierdzenia wersji, że brzoza mogła spowodować odłamanie się
skrzydła samolotu;
— nie wskazał ani jednego eksperta, który badał czarne skrzynki;
— nie wskazał ani jednego eksperta, który dokonywał rozpoznania głosów
w kokpicie, w tym dokonał fałszywego rozpoznania głosu generała Błasika;
— nie wskazał w ogóle żadnych nazwisk ekspertów;
— nie wskazał żadnych ośrodków naukowych, których badania potwierdzałyby ustalenia komisji.
Pan Maciej Lasek w swej odpowiedzi kilkukrotnie powoływał się na niejawność prac komisji. Czynił to jednak bezzasadnie, bowiem niejawność ta
w świetle przepisów przywołanych w odpowiedzi dotyczy jedynie okresu,
gdy prace komisji badającej katastrofę się toczyły, a nie okresu po oficjalnym
zakończeniu prac komisji, kiedy to wyniki tych prac już zostały podane do
publicznej wiadomości.
Treść odpowiedzi świadczy o tym, że za raportem komisji rządowej badającej katastrofę nie stoją żadne badania ekspertów, żadne naukowe ekspertyzy, żadne opinie ośrodków naukowych. Treść odpowiedzi potwierdza
najgorsze nasze obawy – że komisja działała nierzetelnie, a większość jej
tez została oparta nie na własnych badaniach, lecz powielała ustalenia rosyjskiego raportu MAK.
Zwracamy się do Pana Premiera o to, by odniósł się do tych zarzutów.
Zwracamy się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie rzetelności prac
komisji rządowej, w szczególności pod kątem rzetelności przeprowadzonych
przez komisję ekspertyz i badań.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Matusiewicz
Bohdan Paszkowski
Stanisław Kogut
Alicja Zając
Bolesław Piecha
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�Odpowiedź
WICEPRZEWODNICZĄCEGO
ZESPOŁU do spraw WYJAŚNIANIA
OPINII PUBLICZNEJ TREŚCI INFORMACJI
I MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH
PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI
KATASTROFY LOTNICZEJ
z dnia 10 KWIETNIA 2010 r.
POD SMOLEŃSKIEM
Warszawa, 13.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów niniejszym przedstawiam stanowisko w sprawie Oświadczenia złożonego przez senatorów Stanisława Karczewskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Matusiewicza, Bohdana Paszkowskiego, Stanisława Koguta, Alicję Zając i Bolesława Piechę na 38. posiedzeniu Senatu w dniu
9 sierpnia 2013 r.
Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, działała na podstawie polskiego prawa odnoszącego się do badania wypadków lotniczych zaistniałych z udziałem polskich statków powietrznych lotnictwa państwowego. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie oraz zlecanych na zewnątrz analiz opartych na
dostępnych materiałach źródłowych sporządziła raport końcowy oraz protokół wraz
z załącznikami. Wyniki naszych badań oraz wspomniane dokumenty zostały upublicznione poprzez media tradycyjne i elektroniczne tak szybko jak to było możliwe
już po 15 miesiącach naszej pracy. Tym samym każda zainteresowana osoba mogła
(i nadal może) zapoznać się z ich treścią [miedzy innymi korzystając z oficjalnej strony Komisji: www.komisja.smolensk.gov.pl]. Być może jedynym ograniczeniem zrozumienia pełnej treści przedstawionych dokumentów jest brak wiedzy specjalistycznej
czytających. W tym celu byli członkowie Komisji, a dzisiaj Zespołu ds. wyjaśniania
przyczyn katastrofy smoleńskiej starają się w jak najszerszym zakresie tłumaczyć zawarte w nim analizy. Należy jednak przypomnieć, że tego typu dokumenty kierowane
są przede wszystkim dla specjalistów z zakresu lotnictwa w celu poprawienia bezpieczeństwa lotów. Przy tej okazji niezmiernie istotne jest, że Raport Końcowy naszych
prac został w środowisku lotniczym w pełni zaakceptowany o czym świadczy fakt
wdrożenia wszystkich 45 zaleceń profilaktycznych sformułowanych do 21 podmiotów
w toku badania przez Komisję.
W przytoczonych dokumentach wskazano jednoznacznie skład osobowy Komisji
powołanej do zbadania katastrofy samolotu Tu-154M o numerze bocznym 101 jaka
nastąpiła w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Ponadto na stronie internetowej podano
skład osobowy poszczególnych podkomisji. Każdy dokument zawiera wykaz osób, które pracowały nad jego treścią. Tym samym zarzut senatorów odnoszący się do braku
odpowiedzi w zakresie wskazania osób prowadzących badania jest niezasadny. Skład
osobowy komisji pracującej nad ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadku lotniczego pod Smoleńskiem nigdy nie stanowił informacji niedostępnej, wręcz przeciwnie był
wielokrotnie podany opinii publicznej. Ponowne wskazywanie członków komisji pracujących w poszczególnych podkomisjach przy formułowaniu odpowiedzi na oświadczenie senatorów, mogłoby zostać odczytane jako podważanie elementarnej wiedzy
zawartych w ogólnodostępnych dokumentach Komisji, a tym samym odnoszenie się
z nienależytym szacunkiem do niejednokrotnie podkreślanego zaangażowania państwa senatorów w sprawę tzw. katastrofy smoleńskiej. Jest naturalnym przyjęcie tezy,
że senatorowie przed przygotowaniem oświadczenia starannie zapoznali się i przeczy-
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tali ze zrozumieniem wszystkie dokumenty opublikowane przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a w szczególności z protokołem i poszczególnymi jego załącznikami, w których jednoznacznie opisano ustalone fakty i które to
dokumenty wskazują jednoznacznie na przeprowadzony proces wnioskowania.
Należy tutaj też wyrazić zaniepokojenie, że osoby stojące na straży przestrzegania
przepisów i norm postępowania w życiu naszego Państwa, które czynnie uczestniczą
w procesie ich tworzenia, w sposób instrumentalny próbują je wykorzystywać, naruszając tym samym fundamenty bezpieczeństwa w lotnictwie. System prowadzenia badań,
który jest podstawowym filarem tego bezpieczeństwa nie może być niewłaściwie wykorzystywany, gdyż opiera się na zaufaniu do działań podejmowanych przez wyznaczone
do tego celu podmioty. Takim podmiotem była Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Państwowego, składająca się z 34 specjalistów reprezentujących wszystkie
dziedziny lotnictwa, pracujących w różnych podmiotach i zebranych razem, aby w najlepszy z możliwych sposób starać się jak najszybciej wyjaśnić przyczyny tej katastrofy
i określić zalecenia profilaktyczne, gdyż jedynym celem prowadzenia badań przez ten
podmiot było działanie nakierowane na zapobieganie takim zdarzeniom w przyszłości.
Państwo polskie zapłaciło zbyt wysoką cenę za naruszanie norm i procedur obowiązujących w lotnictwie, by można było lekceważyć lekcje z tego płynące. Próby naruszania zasad badania zdarzeń lotniczych, odnoszące się np. do wskazywania jakie
opinie wyrażane były przez poszczególne osoby jest właśnie takim naruszeniem. Informacje te są objęte szczególną ochroną na całym świecie, a zastosowane mechanizmy ochrony tych informacji mają zapewnić niezależność prowadzanych badań. Od
osób odpowiedzialnych za stanowienie prawa można oczekiwać i wymagać szczególnej
wrażliwości i świadomości w tym zakresie.
Z poważaniem
Wiesław Jedynak

�Odpowiedź
WICEPREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 25 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Wicemarszałka Senatu RP Pani Marii Pańczyk-Pozdziej,
przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława Karczewskiego
wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP, w sprawie przeprowadzenia przez Najwyższą Izbę Kontroli badań rzetelności prac komisji rządowej powołanej do zbadania przyczyn katastrofy, która miała miejsce w Smoleńsku w kwietniu 2010 r. z upoważnienia Prezesa NIK uprzejmie informuję, że NIK dokonuje rozpoznania możliwości przeprowadzenia wnioskowanej kontroli.
O ostatecznej decyzji w tej sprawie zostanie Pan Marszałek poinformowany odrębnym pismem.
Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Kutyła
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�Odpowiedź
WICEPREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 24 października 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji odnośnie do ustosunkowania się
do treści oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława Karczewskiego wspólnie
z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP, w sprawie przeprowadzenia
przez Najwyższą Izbę Kontroli badań rzetelności prac komisji rządowej powołanej do
zbadania przyczyn katastrofy, która miała miejsce w Smoleńsku w kwietniu 2010
roku, z upoważnienia Prezesa NIK uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania odnośnie do możliwości i zasadności podjęcia kontroli w wymienionym zakresie ustalono co następuje.
Senatorowie w swoim oświadczeniu zwrócili się o zbadanie rzetelności prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, jednak kontrola rzetelności działań samej KBWLLP wiązałaby się z wieloma ograniczeniami. Należy tu bowiem
podkreślić, że stosownie do §14a pkt 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji
Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, przewodniczący Komisji
w swych pracach jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów,
natomiast członkowie Komisji obowiązani są do prowadzenia czynności badawczych
w sposób rzetelny i obiektywny, z wykorzystaniem w pełni swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego (§9 pkt 1). Brak określenia legalnych wyznaczników, w odniesieniu
do których NIK mogłaby sformułować oceny podejmowanych przez Komisję czynności
związanych z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn katastrofy przy zastosowaniu kryterium legalności, oznaczałoby w praktyce konieczność ich oceny przy zastosowaniu
pozostałych kryteriów, co z kolei w skrajnych przypadkach mogłoby wiązać się nawet
z przeprowadzeniem tych czynności przez samą Izbę (np. poprzez uzyskanie opinii biegłych i specjalistów w celu oceny rzetelności przeprowadzonych badań i ekspertyz).
Najwyższa Izba Kontroli mogłaby skontrolować Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego jedynie w zakresie formalnoprawnych aspektów,
tj. jej finansowania z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, organizacji i funkcjonowania, w tym np. sposobu i trybu powołania, spełniania warunków do pełnienia
funkcji przez członków Komisji oraz zasad wynagradzania ekspertów. Jednak ten zakres funkcjonowania Komisji nie obejmuje spraw wskazanych w treści oświadczenia
senatorów RP.
W związku z powyższym podjęcie badań przez Najwyższą Izbę Kontroli, w zakresie możliwym do skontrolowania tj. niedającym odpowiedzi na pytanie sformułowane
w oświadczeniu senatorów, jest w ocenie NIK niezasadne.
Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Kutyła
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Podczas konferencji prasowej Pana Premiera oraz ministra finansów zapowiedział Pan konieczność nowelizacji budżetu na 2013 r. Dochody budżetu państwa z podatków będą niższe od zaplanowanych o 24 miliardy zł.
Deficyt budżetu państwa w 2013 r. będzie wyższy od planowanego o 16 miliardów zł i wzrośnie do poziomu 51,6 miliarda zł.
W poszczególnych resortach trwa ograniczanie wydatków i poszukiwanie oszczędności. Ministerstwa muszą wyasygnować na pokrycie deficytu
budżetowego kwotę 8,6 miliarda zł. Największą pulę oszczędności zmuszone
jest wygenerować Ministerstwo Obrony Narodowej i będzie to blisko 3 miliardy 300 milionów zł.
W związku z tym, że w resorcie obrony narodowej w 2012 r. nie zrealizowano wydatków na blisko 1 miliard 400 milionów zł, w okresie od 2012 r.
do 2013 r. nie zostaną zrealizowane wydatki na łączną kwotę 4 miliardów
700 milionów zł.
Zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Obrony Narodowej.
Z jakich konkretnie zadań, inwestycji, dotacji resort obrony narodowej
zrezygnuje, aby pokryć deficyt budżetu państwa?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

�Odpowiedź
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2013.08.30
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pana
Senatora Macieja Klimy, złożone podczas 38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 9 sierpnia br. w sprawie przedstawienia informacji dotyczących cięć
budżetowych w Ministerstwie Obrony Narodowej (BPS/043-38-1631/13), uprzejmie
proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Limit wydatków obronnych na 2013 r. został określony w ustawie budżetowej na
rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169), zgodnie z formułą kształtowania
tych wydatków, określoną w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 67, poz. 570 ze zm.), czyli na poziomie 1,95% Produktu Krajowego Brutto
roku 2012 – tj. na kwotę 31.447.486 tys. zł.
W przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia br. projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 wydatki obronne zmniejszono o 3.195.209 tys. zł,
z czego w części 29 budżetu państwa – Obrona narodowa – o kwotę 3.146.500 tys. zł
oraz w dziale 752 Obrona narodowa, wydatki realizowane w pozostałych częściach
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budżetu państwa – o 48.709 tys. zł. Zmniejszenie wydatków obronnych w innych
częściach budżetu wynosi 48.709 tys. zł i dotyczy „Programu Mobilizacji Gospodarki
na lata 2013–2022” – o kwotę 47.756 tys. zł (tj. do poziomu 36.700 tys. zł) oraz „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2013–2022” – o kwotę
953 tys. zł (tj. do poziomu 34.476 tys. zł).
Wspomniane zmniejszenie planu wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej
w części 29 budżetu państwa – Obrona narodowa (w kwocie 3.146.500 tys. zł) w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawia się następująco:
1) w grupie 2000 – dotacje: redukcja o 241.281 tys. zł (tj. o 19%) – dotyczy przede
wszystkim zadań realizowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w zakresie wypłaty odpraw mieszkaniowych żołnierzom zawodowym, wynikających
z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 206, poz. 1367 ze zm.); zmniejszenie dotacji
nie będzie skutkować wstrzymaniem bądź spowolnieniem realizacji zobowiązań
w tym zakresie, gdyż zostało dostosowane do faktycznych potrzeb;
2) w grupie 3000 – świadczenia na rzecz osób fizycznych: redukcja o 143.161,1 tys. zł
(tj. o 2%) – dotyczy głównie wypłat świadczeń emerytalnych osobom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej (redukcja o 91.700 tys. zł) oraz świadczeń
wypłacanych żołnierzom pełniącym służbę w kontyngentach wojskowych poza
granicami kraju (redukcja o 35.000 tys. zł); redukcje te nie będą miały negatywnych skutków, gdyż wynikają ze zmniejszenia liczby osób pobierających ww.
świadczenia, spowodowanego spadkiem dynamiki odejść z zawodowej służby
wojskowej oraz wzrostem liczby żołnierzy odchodzących bez uprawnień emerytalnych, a także redukcją zaangażowania sił zbrojnych w operacje poza granicami państwa (głównie w odniesieniu do PKW Afganistan); wielkość planu
dostosowano do realnych potrzeb;
3) w grupie 4000 – wydatki bieżące: redukcja o 885.806,2 tys. zł (tj. o 6,1%) – dotyczy głównie skorygowania i dostosowania do potrzeb środków przeznaczonych
na wypłaty przez Wojskowe Biura Emerytalne dwunastomiesięcznego wynagrodzenia osobom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej, zmniejszenia skali
zakupów materiałów i wyposażenia (w tym także materiałów pędnych i smarów
oraz amunicji i materiałów wybuchowych), rezygnacji z wykonywania części
przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu oraz infrastruktury, rezygnacji z części zakupów pozostałych usług (w tym zdrowotnych i podróży służbowych),
mniejszej realizacji wydatków dokonywanych w jednostkach wojskowych na
wypłaty świadczeń żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowe) oraz na
składki na ubezpieczenia społeczne (dostosowanie planu do potrzeb); zmniejszenie wydatków w tej grupie wymusi zmiany w planach szkolenia jednostek
organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, a także spowoduje, iż niektóre z priorytetowych remontów i konserwacji uzbrojenia oraz sprzętu będą musiały zostać
odłożone do realizacji w roku następnym;
4) w grupie 6000 – wydatki majątkowe: redukcja o 1.876.251,7 tys. zł (tj. o 25%);
zmniejszenie tych wydatków wymusza renegocjowanie, wstrzymanie lub odłożenie w czasie wykonania niektórych zamówień na uzbrojenie i sprzęt wojskowy.
Redukcja wydatków resortu obrony narodowej nie będzie dotyczyła wypłat wynagrodzeń, uposażeń oraz emerytur i rent, czyli w żaden sposób nie dotknie personelu
wojskowego i cywilnego oraz byłych żołnierzy i ich rodzin.
Z poważaniem
z up. Czesław Mroczek
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Andrzeja Matusiewicza
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzeniu działań kontrolnych w resorcie obrony narodowej oraz podległych resortowi jednostkach budżetowych
wykazała liczne nieprawidłowości w obszarze wykonania budżetu państwa
w roku 2012 w części 29 „Obrona narodowa”.
Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2012 w części dotyczącej
obrony narodowej wydatki wynosiły 29 203 205 tys. zł, a w ciągu roku
zwiększono plan wydatków do 29 233 426,6 tys. zł. Wykonanie wydatków
wyniosło 27 824 792,1 tys. zł, było to zatem tylko 95% planu po zmianach.
Nie zostały wykonane wydatki na ponad 1 mld 400 mln zł.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w planie modernizacji technicznej zablokowano wydatki na łączną sumę 444 mln zł. Jednakże największe zastrzeżenia NIK dotyczyły realizacji zadań, bo spośród zaplanowanych
pięćdziesięciu trzech zadań wykonano tylko dwadzieścia osiem. Na ten cel
wydatkowano mniej o 111 552,1 tys. zł. Wskaźnik realizacji wydatków
w tym obszarze wyniósł tylko 33,7% i był najniższy od roku 2010. Kolejną
nieprawidłowością według sprawozdania NIK było utrzymanie wysokiego
stanu środków na rachunkach bankowych pod koniec roku 2012 – był to
najwyższy stan środków od 2010 r.
Wykonanie wydatków według grup ekonomicznych przedstawiało się
tak: dotacje i subwencje – 4,2% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz
osób fizycznych – 24,9% wydatków ogółem, wydatki bieżące jednostek budżetowych – 48,9%, wydatki majątkowe – 22% wydatków ogółem.
Plan w grupie wydatków majątkowych według ustawy budżetowej na
rok 2012 wynosił 7 137 786 tys. zł, a po zmianach – 7 037 021 tys. zł. Wykonanie wydatków majątkowych w sumie było na poziomie 6 113 971,8 tys. zł,
to jest 85%. Nie zostały wydatkowane środki w wysokości 1 mld zł.
Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o przedstawienie powodów zaniechania wykonania zaplanowanych wydatków dotyczących obrony narodowej, a w szczególności o odpowiedzi na następujące pytania.
Dlaczego zostało zrealizowane tylko dwadzieścia osiem zadań z zaplanowanych pięćdziesięciu trzech? Czego konkretnie dotyczyły niezrealizowane zadania?
Z czego wynika tak niskie wydatkowanie środków w ramach wydatków
majątkowych? Chodzi tu o ponad 1 mld zł.
Dlaczego zrezygnowano z planu modernizacji technicznej i nie wykorzystano 14% zaplanowanych środków? Jakie konkretnie zadania zostały zablokowane?
Czy Pan Premier uważa, że coroczne cięcie wydatków na obronę narodową kraju, w tym rozwój Sił Zbrojnych, jest rozsądne w długofalowej perspektywie?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Matusiewicz
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�Odpowiedź
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2013.09.06
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie złożone
przez senatorów Macieja Klimę, Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Matusiewicza
podczas 38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 sierpnia br., dotyczące kontroli NIK w resorcie obrony narodowej oraz podległych resortowi jednostkach budżetowych (BPS/043-38-1632/13), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Odnosząc się do pytania panów senatorów dotyczącego zrealizowania tylko dwudziestu ośmiu zadań z zaplanowanych pięćdziesięciu trzech, w ramach Funduszu
Modernizacji Sił Zbrojnych (FMSZ), pragnę poinformować, że zgodnie z ustawą z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 ze zm.), wspomniany
fundusz stanowi dodatkowe źródło finansowania modernizacji technicznej. Wielkość
wydatków planowanych do poniesienia z tego źródła w 2012 r. to około 2,4% całości
wydatków ujętych w planie modernizacji technicznej.
Planowanie zadań i ich realizacja odbywa się tym przypadku w trybie odmiennym
niż dla zadań finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej. Środki finansowe
z FMSZ nie wygasają z końcem roku budżetowego (pozostają na rachunku bankowym), a zasilanie funduszu jest realizowane w trakcie roku budżetowego i składa się
ze środków przechodzących z poprzedniego roku oraz z bieżących wpływów na rachunek bankowy z tytułów, o których mowa w art. 11 przywołanej ustawy. Oznacza to, że
uruchamianie zadań może nastąpić dopiero po potwierdzeniu zgromadzenia wystarczającej ilości środków finansowych na rachunku bankowym, co następuje niezależnie
od organów planujących resortu obrony narodowej. Jest to jedna z głównych przyczyn
opóźnień realizacji tej grupy zadań rzeczowych. Do pozostałych przyczyn niezrealizowania części zadań planowanych do opłacenia z FMSZ należy zaliczyć nieokreślony stan prawny wynikający z braku implementacji „dyrektywy obronnej” w zakresie
zakupów realizowanych przez agencję NATO Support and Procurement Agency oraz
brak możliwości zrealizowania dostaw w 2012 r. przez wykonawcę umowy ze względu
na długość cyklu produkcyjnego wyrobu, jak i konieczności korygowania zadań.
Pragnę wyjaśnić, że z rzeczowego punktu widzenia niezrealizowane zostały zadania
obejmujące m.in. pozyskanie specjalistycznego oprogramowania, bezpilotowych statków powietrznych klasy mini, karabinków specjalistycznych, spadochronów szkolno-treningowych i łodzi pneumatycznych.
Odnosząc się do pozostałych kwestii poruszonych w oświadczeniu panów senatorów, uprzejmie informuję, że w 2012 r. resort obrony narodowej prowadził na bieżąco
działania zmierzające do zakontraktowania i wydatkowania planu finansowego w pełnej wysokości określonej na ten rok, w ramach zadań ujętych w planie modernizacji
technicznej. Na wnioski realizatorów planu do zestawienia blokowanych wydatków
budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarze modernizacji technicznej
zgłoszono w 2012 r. środki finansowe w ogólnej kwocie 444,77 mln zł, pochodzące
z zadań niemożliwych do realizacji oraz oszczędności po zawarciu umów, dla których
najkorzystniejsza oferta cenowa była niższa niż planowane wydatki. Niemniej jednak
z przyczyn uzasadnionych wydzielony plan finansowy nie został w pełni zrealizowany.
Na ten fakt miały wpływ m.in. przyczyny formalnoprawne (np. konieczność uzyskania certyfikatów w zakresie ochrony kryptograficznej), oczekiwanie na zgodę Departamentu Stanu USA na sprzedaż sprzętu wojskowego, długotrwałość procedur przetar-
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gowych skutkująca niemożliwością zawarcia umów lub zbyt późnym ich zawarciem
(w celu zrealizowania dostaw jeszcze w danym roku budżetowym), ograniczone możliwości (moce) produkcyjne wykonawców, konieczność dokonania zmian i uzupełnień
w dokumentacji przetargowej, a także nieterminowa realizacja już zawartych umów
z przyczyn leżących po stronie wykonawców. Z tego ostatniego tytułu Skarbowi Państwa przysługiwały kary umowne, które po skutecznym wyegzekwowaniu były przekazywane na rachunek dochodów budżetu państwa.
Pozostałe niewydatkowane środki (poza blokadą) w ramach limitów finansowych
poszczególnych realizatorów planu wyniosły 539,46 mln zł. Zadania objęte tą kwotą
dotyczyły wieloletnich programów modernizacyjnych, które nie weszły w fazę realizacji
finansowej w 2012 r., a na które pierwotnie zaplanowano wydatki.
Należy wskazać, że w 2012 r. nie zrezygnowano z zakupów sprzętu wojskowego
w ramach planu modernizacji technicznej, ale jego pozyskanie z obiektywnych przyczyn okazało się niemożliwe. Niewykorzystanie środków finansowych było spowodowane uwarunkowaniami przedstawionymi powyżej. Z uwagi na istotne znaczenie tych
zadań dla Sił Zbrojnych RP, środki finansowe na kontynuację ich realizacji zabezpieczono w planie na 2013 r.
Główne niewykonane zadania w obszarze blokowanych wydatków dotyczyły m.in.:
– sprzętu informatycznego i oprogramowania dla resortu obrony narodowej (serwery, macierze, systemy kontroli ruchu sieciowego),
– radiostacji plecakowych, pokładowych i innych planowanych do pozyskania
w ramach programu Foreign Military Sales (FMS),
– Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej,
– wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3M,
– modernizacji śmigłowców W-3 przez zastosowanie systemu FADEC,
– sprzętu spadochronowo-desantowego,
– remontu okrętów podwodnych typu KOBBEN,
– 76 mm nabojów (MK-75 Oto Melara).
W odpowiedzi na ostatnie pytanie senatorów, pragnę zwrócić uwagę, że wzmiankowane coroczne cięcia wydatków na obronę narodową kraju nie miały faktycznego
odzwierciedlenia w minionych latach, a przynajmniej od 2010 roku. Oceniając obszar
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, należy wskazać na fakt, iż corocznie wydatkowanie środków jest udoskonalane, w kontekście kontraktowania umów i płynnej realizacji wydatków, a ewentualnie niewydatkowane środki budżetowe nie wynikają z planowanych cięć, a są jedynie wynikową różnych czynników leżących przede
wszystkim poza wojskiem. W tym zakresie należałoby mieć na uwadze możliwości
realizacyjne przemysłu zbrojeniowego oraz niektóre uwarunkowania przepisów prawa
powszechnego w odniesieniu do jednostek budżetowych, jakimi są realizatorzy wydatków resortu obrony narodowej. Szczególnie jest to dotkliwe w aspekcie realizowanych
kontraktów o wysokich nakładach finansowych, wykonywanych wieloetapowo w długim horyzoncie czasowym.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w tym obszarze podjęto szereg
działań legislacyjnych, których następstwem jest nowelizacja, zarówno przepisów powszechnie obowiązujących (np. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w kontekście możliwości udzielania zaliczek na poczet realizacji zawartych umów podpisanych w ramach zamówień
z zastosowaniem tej ustawy), jak również uregulowań wewnątrzresortowych. Te ostatnie
mają przede wszystkim na celu usystematyzowanie działań różnych komórek resortu
obrony narodowej w przygotowaniu właściwej i pełnej dokumentacji dotyczącej zamówień. Takie działania przyczyniają się również do podniesienia poziomu wykonalności
zadań ujętych w planie modernizacji technicznej, a tym samym zagwarantowania wymaganego poziomu gotowości bojowej sił zbrojnych oraz procesu modernizacji armii.
Z poważaniem
z up. Waldemar Skrzypczak
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy,
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Matusiewicza,
Waldemara Kraski, Kazimierza Jaworskiego
oraz Henryka Górskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Podczas konferencji prasowej Pana Premiera oraz ministra finansów zapowiedział Pan konieczność nowelizacji budżetu na 2013 r. Dochody budżetu państwa z podatków będą niższe od zaplanowanych o 24 miliardy zł.
Deficyt budżetu państwa w 2013 r. będzie wyższy od planowanego o 16 miliardów zł i wzrośnie do poziomu 51,6 miliarda zł.
W poszczególnych resortach trwa ograniczanie wydatków i poszukiwanie oszczędności. Ministerstwa muszą wyasygnować na pokrycie deficytu
budżetowego kwotę 8,6 miliarda zł.
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie wydatki nie zostaną zrealizowane w Ministerstwie Zdrowia
w związku z powiększeniem deficytu budżetu państwa?
2. Z jakich konkretnie dziedzin wydatków, zadań, inwestycji resort zrezygnuje?
3. O ile zostanie uszczuplony budżet resortu?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska
Kazimierz Jaworski
Henryk Górski

�Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2013.09.09
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem znak BPS-043-38-1633/13 dotyczącym oświadczenia Pana
Senatora Macieja Klimy wspólnie z innymi senatorami w sprawie nowelizacji ustawy
budżetowej na 2013 r. w zakresie budżetu Ministra Zdrowia przekazuję, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, następującą informację.
W związku z planowaną nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 r. Minister Zdrowia
poinformował Ministra Finansów, że możliwe jest zmniejszenie posiadanych środków
o kwotę 154.682 tys. zł. Proponowane zmniejszenie dotyczy następujących zadań:
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– inwestycyjne programy wieloletnie – 65.620 tys. zł,
– programy polityki zdrowotnej – 15.062 tys. zł,
– wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 74.000 tys. zł.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

�Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 5 września 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagranicznych,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy (pismo nr BPS/043-38-1634/13 z dnia 13 sierpnia br.) złożone podczas 38. posiedzenia Senatu RP, pragnę
zwrócić uwagę na szczególną sytuację resortu spraw zagranicznych, który realizuje
większość wydatków (tj. 65%) w walutach obcych. Należy podkreślić, że od dłuższego
czasu obserwowana jest deprecjacja złotego, natomiast nie ma mechanizmów chroniących resort spraw zagranicznych przed negatywnymi skutkami różnic kursowych.
Biorąc pod uwagę fakt, że przy planowaniu budżetu na kolejne lata nie jest uwzględniany wskaźnik inflacji, natomiast znacznie wzrastają koszty utrzymania placówek
zagranicznych (tj. najmu, energii, materiałów w tym paliw, opłat za usługi i tłumaczenia), resort spraw zagranicznych realizuje statutowe zadania przy praktycznie niezmienionym planie wydatków na podstawową działalność.
W związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013, które wiążą
się m.in. z koniecznością ograniczenia wydatków budżetu państwa w bieżącym roku,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokonało wnikliwej analizy istniejących możliwości i potrzeb pod kątem wskazania ewentualnych ograniczeń wydatków w części 45
– sprawy zagraniczne i członkostwo RP w UE.
Biorąc pod uwagę znaczny wzrost kursów walut, tj. USD o 5,0% oraz EURO o 7,9%
w stosunku do kursów planistycznych, co oznacza niedobór środków wyrażonych
w PLN na zakup dewiz w br. w wysokości około 77 mln zł, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaproponowało ograniczenie wydatków w części 45 o kwotę 38,6 mln zł.
Zgłoszone ograniczenie dotyczy:
1) wydatków majątkowych na łączną kwotę 13,6 mln zł i wynika z opóźnienia bądź
wstrzymania realizacji części zadań inwestycyjnych zarówno w Centrali MSZ
jak i na placówkach zagranicznych, w tym:
– przygotowania studium wykonalności w zakresie poprawy jakości zasilania
awaryjnego w budynkach MSZ przy Al. J. Ch. Szucha i ul. Litewskiej oraz
inwentaryzacji elektrycznej;
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– wykonania instalacji hydrantowej w obiektach MSZ przy ul. Tanecznej;
– wykonania projektu przebudowy wejścia A w gmachu głównym MSZ;
– wykonania przebudowy pomieszczeń biurowych (kancelarie) MSZ na przestrzenie szkoleniowe w budynku przy ul. Litewskiej;
– wykonania projektu i rozpoczęcia modernizacji budynku MSZ przy ul. Karmazynowej;
– rozbudowy systemu IBM Maximo Tivoli (EAM);
– realizacji projektu zakupu i wdrożenia systemu ERP;
– wykonania II etapu modernizacji budynku Ambasady RP w Atenach;
– wykonania prac adaptacyjnych w zakresie Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Konsulacie Generalnym RP w Doniecku;
– wykonania prac adaptacyjnych w zakresie Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Konsulacie Generalnym RP w Edmonton;
– wykonania adaptacji nowo wynajętej siedziby Konsulatu Generalnego RP
w Mediolanie;
– przygotowania studium wykonalności dla realizacji prac modernizacyjnych
w Ambasadzie RP w Moskwie;
– rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych w Ambasadzie RP w New Delhi;
– przygotowania studium wykonalności dla budowy nowej siedziby Ambasady
RP w Rabacie;
– opracowania projektu rekonstrukcji obiektu zabytkowego w Jurmali na rezydencję Ambasadora RP na Łotwie;
– adaptacji poddasza oraz budowy zadaszenia w rezydencji Ambasadora RP
w Waszyngtonie;
– zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pożaru w Ambasadzie RP
w Paryżu;
– budowy pawilonu Małego Ruchu Granicznego w Konsulacie Generalnym RP
w Kaliningradzie;
– zakupu wyposażenia do kancelarii tajnych w placówkach zagranicznych.
2) wydatków w zakresie płatności składek do organizacji międzynarodowych na
łączną kwotę 25 min zł. Ograniczenie dotyczy w szczególności składek na operacje pokojowe ONZ. Składka ta nie jest zagrożona odsetkami. Uregulowanie
składki nastąpi w 2014 r., jeśli pozwoli na to budżet MSZ.
Wprowadzenie dalszych ograniczeń w limicie wydatków w PLN oznaczałoby konieczność drastycznego ograniczenia wydatków na podstawową działalność polskiej
dyplomacji i uniemożliwiłoby jej prawidłową działalność pomimo wdrażania posunięć
racjonalizujących i oszczędnościowych.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Artur Nowak-Far
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�Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 22 sierpnia 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2013 roku (sygn. BPS/043-38-1635/13),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Klimę
wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia
2013 roku w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przekazanego przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 19 sierpnia 2013 roku (sygn. DSPA-4813-788-(1)/13) uprzejmie informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił
propozycję zmniejszeń wydatków w części 42 Sprawy wewnętrzne oraz rezerwach
celowych na kwotę 129.300 tys. zł.
Na tę ogólną kwotę składają się wydatki ujęte w ustawie budżetowej w części 42
Sprawy wewnętrzne – 110.070 tys. zł, pozostałości wydatków otrzymanych z rezerwy celowej poz. 43 pn. Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej – w kwocie
11.730 tys. zł oraz nierozdysponowane do dnia 30 czerwca 2013 roku rezerwy celowe
będące w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych – 7.500 tys. zł.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Marcin Jabłoński
Podsekretarz Stanu

�Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 30 sierpnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Adama Jassera, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 sierpnia 2013 r. (DSPA-4813-789-(1)/13) przekazującego oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Macieja Klimę wspólnie z innymi
senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r. w sprawie
przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Admi-
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nistracji i Cyfryzacji (BPS/043-38-1636/13), uprzejmie informuję, że w ramach wydatków pozostających w dyspozycji Ministra Administracji i Cyfryzacji planowane jest
w roku bieżącym zmniejszenie na łączną kwotę 205 mln zł (kwota korekty wydatków
została określona przez Ministra Finansów), w stosunku do wielkości zaplanowanych
w ustawie budżetowej na rok 2013. Zakresem oszczędności objęto wydatki bieżące
(związane z bieżącym funkcjonowaniem Ministerstwa, wydatki na ekspertyzy, opinie,
itp.) i majątkowe (związane z obszarem IT, zakup komputerów i licencji) oraz rezerwy
celowe, których zmniejszenie nie spowoduje zagrożenia realizacji zadań MAC.
Z poważaniem
Magdalena Młochowska
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
Szanowny Panie Marszałku!
Kontynuuję cykl moich oświadczeń, przypominających, w Roku Powstania Styczniowego, przebieg wydarzeń, które wywarły znaczny wpływ również na współczesność.
8 sierpnia 1863 r. stoczona została bitwa pod Żyrzynem. Ugrupowanie
Michała „Kruka” Heindenreicha przechodziło z Lubelskiego na Podlasie. Na
szosie warszawskiej schwytano rosyjskiego kuriera, zapowiadającego konwój wojskowy wiozący ponad 200 tysięcy rubli. „Kruk” poczekał na ten konwój pod dowództwem porucznika Laudańskiego. Po krótkiej walce konwój
został rozbity.
Nasi zdobyli 140 tysięcy rubli (reszta z konwoju przepadła) i czterysta
karabinów. Poległo dziesięciu Polaków i ponad stu osiemdziesięciu Rosjan.
Bitwa pod Żyrzynem była szeroko komentowana w zachodnioeuropejskiej prasie. Okazała się wielką, wizerunkową katastrofą władz rosyjskich.
Petersburg zdecydował wówczas o odwołaniu koncyliarnego namiestnika,
wielkiego księcia Konstantego i zastąpieniu go feldmarszałkiem Fiodorem
Bergiem. Zmiana ta skutkowała wzmożeniem represji wobec Polaków. Paradoksalnie więc zwycięstwo, prócz realnych korzyści, przyniosło polityczne
straty. Bitwa została upamiętniona w literaturze (opowiadanie Iwaszkiewicza) i na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Na miejscu starcia Rosjanie zbudowali w 1888 r. pomnik swoim poległym. Władze niepodległej Rzeczypospolitej usunęły ten pomnik po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nie martwiąc się tym, że może to urazić
czyjeś uczucia.
Stanisław Kogut
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Oświadczenie senatorów Stanisława Koguta,
Stanisława Karczewskiego, Marka Martynowskiego,
Bohdana Paszkowskiego, Waldemara Kraski,
Andrzeja Matusiewicza, Przemysława Błaszczyka,
Henryka Górskiego, Stanisława Gogacza, Alicji Zając,
Wiesława Dobkowskiego, Andrzeja Pająka,
Michała Seweryńskiego, Grzegorza Biereckiego,
Doroty Czudowskiej, Roberta Mamątowa,
Jerzego Chróścikowskiego, Kazimierza Wiatra,
Jana Marii Jackowskiego, Janiny Sagatowskiej
oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy się do Pana w sprawie, która dotyczy fundamentów państwa. Państwa, którego rolą jest bronić zagrożonych i wspierać słabszych.
Państwa, które odwołuje się do fundamentów chrześcijańskiego humanizmu,
zasad solidarności i uczciwości w relacjach między władzą i obywatelami.
Uważamy, że te wartości powinny być bliskie także Panu Premierowi. Dlatego dziwi nas, że kierowany przez Pana rząd stać było na akceptację rozwiązań zawartych w ustawie z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa odebrała niezbędne wsparcie ze środków publicznych osobom, które nie spełniają surowych
kryteriów odnoszących się do statusu pracowniczego i wysokości dochodów
na osobę w rodzinie. Skutkiem tego rozstrzygnięcia jest pozbawienie wsparcia
ze środków publicznych wielu osób, które zmagają się ze znaczną niepełnosprawnością najbliższych. Pozostawia się te rodziny, tak ciężko doświadczone przez los, bez wsparcia. Pozbawia się je wsparcia wcześniej przyznanego
bezterminowo. Wiele jest w Rzeczypospolitej takich grup obywateli, których
prawa nabyte są troskliwie zachowywane nawet wówczas, gdy nie odpowiada to poczuciu sprawiedliwości. Niepełnosprawni i ich opiekunowie nie zasłużyli jednak, zdaniem Pańskiego rządu, na poszanowanie ich praw nabytych.
Może minister finansów podpowie Panu Premierowi wytłumaczenie, że trudna sytuacja budżetu państwa wymaga wyrzeczeń także ze strony tych osób.
Podpowiedź taka oznaczać będzie jednak rezygnację z fundamentów cywilizacji, bowiem w istocie pozbawiliście tych ludzi podstaw egzystencji.
Panie Premierze, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, poważnie traktując zobowiązanie zawarte w nazwie naszej partii, złożył do laski
marszałkowskiej projekt ustawy usuwającej wskazane wady ustawy. Jednocześnie, mając świadomość realnych możliwości działań opozycji, wystąpiliśmy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie zgodności
tej ustawy z zasadami demokratycznego państwa prawa i zasady równości
wobec prawa.
Liczymy jednak też na to, że Pan Premier się zreflektuje i wpłynie na
zmianę stanowiska swojego gabinetu. Liczymy na to, iż uzmysłowi Pan sobie,
że ustawa z 7 grudnia 2012 r. oznacza cywilizacyjny regres, że jest wstydem
dla europejskiego państwa, by najsłabszych pozostawiać na pastwę losu,
i że wykorzysta Pan wszelkie możliwości, by zmienić ten stan rzeczy.
Informujemy Pana, że ten wniosek był popierany także przez senatorów,
którzy są w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W wystąpieniu rzecznik
praw obywatelskich został wytknięty ogromny błąd Pańskiego rządu, tak że
wystąpiła ona do Trybunału, aby zmienić tę ustawę.
Stanisław Kogut		
Stanisław Karczewski
Marek Martynowski		
Bohdan Paszkowski
Waldemar Kraska		
Andrzej Matusiewicz
Przemysław Błaszczyk

Henryk Górski		
Stanisław Gogacz
Alicja Zając		
Wiesław Dobkowski
Andrzej Pająk		
Michał Seweryński
Grzegorz Bierecki

Dorota Czudowska
Robert Mamątow
Jerzy Chróścikowski
Kazimierz Wiatr
Jan Maria Jackowski
Janina Sagatowska
Grzegorz Wojciechowski
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�Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 3 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane, zgodnie z właściwością, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wystąpienie Pana Marszałka z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak:
BPS/043-38-1638/13 dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława
Koguta podczas 38. posiedzenia Senatu RP w sprawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012
roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
uprzejmie informuję.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
zmieniła zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadziła nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.
Modyfikacje zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia
2013 r. polegają na rozróżnieniu podmiotowym grupy osób, nad którymi sprawowana
może być opieka, w związku z którą pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne.
Możliwość otrzymania, niezależnego od dochodu świadczenia pielęgnacyjnego,
mają osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny względem osoby niepełnosprawnej, w przypadku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, gdy sprawowana jest opieka nad osobami, których niepełnosprawność
powstała do ukończenia 18. roku życia lub, w przypadku nauki w szkole lub w szkole
wyższej, do ukończenia 25. roku życia.
Osoby wymagające opieki, których niepełnosprawność powstała w ww. przedziale
wiekowym, są z reguły niesamodzielne ekonomicznie z uwagi na kontynuację nauki
i niepodejmowanie aktywności zawodowej. Natomiast osoby dorosłe, których niepełnosprawność nie powstała w okresie nauki, co do zasady miały możliwość rozpoczęcia
aktywności zawodowej i wypracowania własnych źródeł dochodu (emerytura, renta)
co może już pozwolić na sfinansowanie lub współfinansowanie opieki, bez konieczności dodatkowego wsparcia ze strony budżetu państwa w postaci niezależnego od
kryterium dochodowego świadczenia pielęgnacyjnego.
Beneficjentami świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego na nowych zasadach
są przede wszystkim rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie. Jest to grupa opiekunów osób niepełnosprawnych wymagających największego wsparcia i stąd taka konstrukcja znowelizowanych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Wskazane granice wiekowe powstania niepełnosprawności zostały przyjęte analogicznie jak w obowiązujących od wielu lat kryteriach przyznawania renty socjalnej uregulowanych w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U.
z 2003 r., Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.).
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
względem osoby niepełnosprawnej, którzy nie spełniają nowych warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego (w szczególności ww. warunku daty powstania
niepełnosprawności), mogą ubiegać się o nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny
zasiłek opiekuńczy. Warunkiem jego otrzymania jest jednak wykazanie faktycznej rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która to faktyczna rezygnacja
musi mieć bezpośredni związek z faktem sprawowania opieki nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny oraz spełnienie warunku kryterium dochodowego – dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 623 zł netto (od 1 listopada 2014 r. będzie
to kwota 664 zł netto).
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W obecnym stanie prawnym świadczenia rodzinne, do których należą: specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, są formą redystrybucji dochodu
narodowego za pośrednictwem budżetu państwa na podstawie kryteriów przyjętych
w polityce społecznej, a sprecyzowanych w przepisach ustawy. Tworząc tego rodzaju
systemy redystrybucyjne, ustawodawca korzysta z przysługującego mu władztwa do
kształtowania norm prawnych zgodnie z założeniami społeczno-ekonomicznymi. Granice swobody w korzystaniu z tego władztwa wyznaczają, jak w wypadku każdej regulacji ustawowej, normy konstytucyjne. Normy te pozostawiają ustawodawcy znaczny
zakres swobody co do kierunków, zakresu i form regulacji świadczeń finansowanych
z budżetu państwa, składających się na system tzw. osłony socjalnej. W ocenie konstytucyjności ustaw, które regulują redystrybucję dochodu narodowego za pośrednictwem budżetu państwa, nie można abstrahować od tego, że w demokratycznym
państwie prawnym określanie wielkości budżetu i struktury jego wydatków, a także
aktualnych kierunków i preferencji polityki społecznej i gospodarczej należy do demokratycznie legitymowanego parlamentu. Demokratyczny ustawodawca jest władny dokonywać trudnych wyborów w sferze polityki socjalnej. Decyzje ustawodawcze
w tych sprawach podejmowane są w wieloetapowej procedurze legislacyjnej, w której
ścierają się różne punkty widzenia. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego i zmian
zasad przyznawania tego świadczenia, duże znaczenia miały ograniczone środki budżetowe, niewystarczające na utrzymanie dotychczasowych zasad, zgodnie z którymi,
świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało niezależnie od dochodu i daty powstania niepełnosprawności, wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych, na których ciążył
obowiązek alimentacyjny.
Ponadto, odnosząc się do podniesionych wątpliwości związanych z konstytucyjną
zasadą zaufania do państwa i prawa oraz ochrony praw nabytych, należy mieć na
względzie, że zasada ochrony praw nabytych nie ma charakteru absolutnego. U podstaw praw nabytych znajduje się dążenie do zapewnienia jednostce bezpieczeństwa
prawnego i umożliwienia jej racjonalnego planowania przyszłych działań. Konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych nie wyklucza stanowienia regulacji ograniczających lub znoszących prawa podmiotowe (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
4 stycznia 2000 r., sygn. akt K 18/99). Bezwzględna ochrona praw nabytych uniemożliwiłaby wprowadzenie niezbędnych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych. Jak wielokrotnie podkreśla Trybunał Konstytucyjny, zakazane jest wyłącznie
arbitralne i nieproporcjonalne ograniczanie praw nabytych, mogą one natomiast być
uszczuplane „w szczególnych okolicznościach” nie tylko z uwagi na wartości konstytucyjne, ale i pewne okoliczności gospodarczo-społeczne, m.in. równowagę finansową państwa czy kryzys gospodarczy (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca
2010 r., sygn. akt K 17/09). Ingerując w prawa nabyte, prawodawca powinien jednak
wprowadzić rozwiązania prawne, które zawężają do niezbędnego minimum negatywne skutki dla zainteresowanych i umożliwiają im dostosowanie się do nowej sytuacji; w szczególności przez wprowadzenie odpowiedniej vacatio legis lub ustanowienie
przepisów przejściowych ułatwiających adresatom norm prawnych dostosowanie się
do nowych regulacji (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r.,
sygn. akt 45/01 oraz z dnia 27 czerwca 2006 r., sygn. akt K 16/05).
Mając na uwadze powyższe, informuję, że zgodnie z przepisami przejściowymi
w znowelizowanej ustawie przewidziane zostało zachowanie prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego osobom dotychczas je otrzymującym. Zgodnie z nową regulacją,
wprowadzony został okres przejściowy uprawniający osoby dotychczas otrzymujące
świadczenie pielęgnacyjne do otrzymywania przedmiotowego świadczenia na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli do 30 czerwca 2013 r. – art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w sprawie o przyznanie
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pozostały w mocy do 30 czerwca 2013 r., czyli
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i po upływie tego
okresu z mocy prawa przestały obowiązywać, o czym stanowi art. 11 ust. 3 ustawy
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nowelizującej. Jednocześnie, na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy nowelizującej, organ
właściwy, został zobowiązany do poinformowania, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie
przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego oraz o warunkach nabywania prawa do specjalnego
zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia
w życie ww. ustawy.
Niewątpliwie więc prawodawca w tym przypadku podjął działania mające na celu
zapewnienie osobom pozbawionym prawa do świadczenia pielęgnacyjnego warunków
do przystosowania się do nowej regulacji, co zostało uznane w wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. sygn. akt K 5/99, za przesłankę niezbędną
przy cofaniu lub ograniczaniu przez prawodawcę praw podmiotowych.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań związanych z sytuacją pracowników PKS w Ostrołęce SA.
24 czerwca 2010 r. w siedzibie MSP została podpisana umowa prywatyzacyjna na sześć mazowieckich PKS. Zgodnie z nią Mobilis Sp. z o.o. stał
się właścicielem (85% udziałów) PKS w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim,
Mławie, Płocku, Przasnyszu i Ostrołęce. Od początku trwania procesu prywatyzacji priorytetem inwestora było zabezpieczenie socjalne blisko dwóch
tysięcy pracowników spółek PKS. W tym celu podpisano pakiet socjalny,
w którym zawarto pięcioletnie gwarancje zatrudnienia. Firma Mobilis podjęła również obowiązek informowania załogi o wszelkich działaniach, które
z punktu widzenia zatrudnionych i spółki będą decyzjami o znaczeniu strategicznym.
Związki zawodowe działające w PKS Ostrołęka SA pismem z dnia 22 lipca 2013 r. (fotokopia w załączeniu) proszą o interwencję w sprawie niewywiązywania się z podpisanych zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy ministrem Skarbu Państwa Mikołajem Budzanowskim a Mobilis Sp. z o.o.
Jak wynika z pisma, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę, w wyniku której skierowała doniesienie do Prokuratury Rejonowej
w Ostrołęce o popełnieniu przestępstwa z tytułu łamania praw pracowniczych. Prokuratura rejonowa umorzyła śledztwo, a PIP i związki zawodowe
odwołały się od decyzji.
Od tej chwili stosuje się bezprawne ataki na członków związków zawodowych. Przykładem jest wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Stanisław M., który nie otrzymał dodatku stażowego w wysokości 1 tysiąca zł za
miesiąc czerwiec, ponieważ w dniu 16 czerwca 2013 r. stawił się w sądzie
jako oskarżyciel posiłkowy przeciwko oskarżonemu prezesowi zarządu Ryszardowi Andrzejowi J.
Według przewodniczących związków zawodowych działających w PKS
w Ostrołęce pracodawca uniemożliwia również korzystanie z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, a zaoszczędzone środki są wydatkowane
na zakup paliwa do autobusów. Pismo przekazywane w załączeniu zawiera
kilkanaście innych przykładów nieprzestrzegania przez pracodawcę kodeksu pracy oraz innych umów obowiązujących Mobilis Sp. z o.o.
Z wyrazami szacunku
Robert Mamątow

�Odpowiedź
Warszawa, 29.08.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Roberta Mamątowa
w sprawie sytuacji pracowników PKS w Ostrołęce SA, przesłane przy piśmie z dnia
13 sierpnia br., znak: BPS/043-38/1639/13, uprzejmie informuję, co następuje.
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Zarówno treść oświadczenia, jak i załączone do niego pismo związków zawodowych działających w PKS w Ostrołęce SA zawierają szereg zarzutów naruszania i nieprzestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawcę (np. niewypłacanie dodatku
stażowego, dyskryminacja członków i działaczy związków zawodowych, niewłaściwe
gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bezzasadne
rozwiązywanie umów o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy).
Należy w tym miejscu nadmienić, że takie działania pracodawcy są sankcjonowane przepisami prawa. Niewypłacanie bowiem w ustalonym terminie wynagrodzenia za
pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo bezpodstawne obniżanie wysokości tego wynagrodzenia lub świadczenia, naruszanie w sposób rażący
przepisów prawa pracy o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, stosowanie wobec pracowników innych kar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, stanowią wykroczenia przeciwko prawom
pracowników, zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 281 i art. 282
Kodeksu pracy).
Jednocześnie wyjaśniam, że kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym,
w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny (art. 12a ust. 1 ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. z 2012 r.,
poz. 592, z późn. zm.).
W sprawach dotyczących naruszania przepisów tej ustawy, orzeka się na podstawie wniosku pochodzącego od właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy w trybie
określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 12a
ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
Natomiast, związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy
z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub o przekazanie należnych środków na Fundusz (art. 8 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
Sygnalizuję również, że osoba wobec której pracodawca naruszył zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej
niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 183d Kodeksu pracy). Skorzystanie przez
pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec
pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie
przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia (art. 183e
§1 Kodeksu pracy).
Wobec powyższego, pragnę poinformować Pana Marszałka, iż w obecnym stanie
prawnym instytucją ustawowo powołaną do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym również przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, jest podległa Sejmowi RP, Państwowa Inspekcja Pracy, nad którą nadzór (w zakresie ustalonym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy – Dz. U. z 2012 r., poz. 404, z późn. zm.) sprawuje Rada Ochrony Pracy.
Należy podkreślić, że Państwowa Inspekcja Pracy została wyposażona w odpowiednie uprawnienia i środki umożliwiające wykonywanie zadań związanych z nadzorem
i kontrolą, a także egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa. Do uprawnień tych należą, między innymi, prawo swobodnego wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanego podmiotu, żądania informacji
w sprawach objętych kontrolą, przedłożenia dokumentów związanych z wynagradzaniem i zwalnianiem pracowników, wydawania nakazów usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa, nakładania grzywny w postępowaniu mandatowym, oraz prawo udziału
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika w charakterze oskarżyciela publicznego. Jest to także organ uprawniony do udzielania porad
z zakresu prawa pracy.
Natomiast, jedynymi organami uprawnionymi do rozpoznania roszczeń pracowniczych i ich prawomocnego rozstrzygnięcia są sądy pracy.
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Trzeba dodać, że kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 218 §1a Kodeksu
karnego).
Zatem w przypadku uznania, że pracodawca popełnił przestępstwo, którego znamiona wyczerpują treść art. 218 §1a Kodeksu karnego można zwrócić się w tej sprawie do Prokuratury.
Przedstawiając powyższe pragnę poinformować, że Minister Pracy i Polityki Społecznej nie ma odpowiednich kompetencji ustawowych ani nie dysponuje instrumentami prawnymi umożliwiającymi podjęcie bezpośredniej interwencji i kontroli u pracodawców w przedmiocie stosowania prawa pracy w praktyce. W ramach działań podejmowanych w celu wyeliminowania zjawiska naruszeń obowiązującego prawa może
jedynie (podejmując robocze kontakty z Państwową Inspekcją Pracy) przekazywać
uzyskane informacje o konkretnych przypadkach takich naruszeń i wnosić o podjęcie
stosownych kroków w ramach posiadanych przez Inspekcję kompetencji.
Jak wynika z treści oświadczenia oraz pisma związków zawodowych działających
w PKS w Ostrołęce SA w podnoszonych sprawach naruszeń uprawnień pracowniczych zostały powiadomione wyżej wymienione organy, które podjęły działania zgodnie z kompetencjami.
Odnośnie do kwestii niewywiązywania się przez Mobilis Sp. z o.o. z podpisanych
zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Ministrem Skarbu
Państwa a Mobilis Sp. z o.o. właściwy jest Minister Skarbu Państwa.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Zbigniewa Meresa
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na pokrycie szkód
powstałych w sprzęcie i umundurowaniu członków OSP z gminy Irządze biorących udział w akcji związanej z usuwaniem szkód powstałych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak nawalne deszcze, podtopienia oraz zalania. Szkody te powstały w dniach 26 czerwca i 6 lipca
2013 r.
Gmina Irządze jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa śląskiego w powiecie zawierciańskim u zlewni rzeki Pilica. Z informacji, jakie otrzymałem od pana Jana Molendy, wójta gminy Irządze, wynika, iż środki z budżetu gminy nie są w stanie pokryć poniesionych strat,
ponieważ szacowany koszt napraw i zakupów stanowi kwotę ponad 25 tysięcy zł. Niezbędny jest między innymi remont motopompy PO 5 M800, naprawa pompy szlamowej i naprawa pompy wtryskowej samochodu STAR.
Szkody dotyczą także węży W-75, ubrań bojowych, rękawic ochronnych, butów gumowych specjalnych i butów gumowych woderów.
Jak wiadomo, jednostki ochotniczych straży pożarnych są podstawowym elementem bezpieczeństwa powszechnego i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, a także
gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, to działania wpisane
w strażacką służbę, dlatego też sprawne samochody i sprzęt ratowniczy są
podstawowym wyposażeniem podczas powodzi, wichur, pożarów i innych
klęsk żywiołowych.
Bardzo proszę Pana Ministra o stosowną pomoc dla gminy Irządze.
Z poważaniem
Zbigniew Meres

�Odpowiedź
Warszawa, 26 sierpnia 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2013 roku (sygn. BPS/043-38-1640-MSW/13), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana
Zbigniewa Meresa podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 roku
w sprawie pomocy finansowej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Irządze, uprzejmie informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych jako organ sprawujący
nadzór nad krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, popiera wszelkie starania,
które mają na celu poprawę warunków działania jednostek ratowniczo-gaśniczych
w kraju. Dlatego także, Minister Spraw Wewnętrznych wystąpił do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektora Zarządu Wykonawczego
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Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z prośbą o rozpatrzenie możliwości pokrycia szkód powstałych w umundurowaniu i sprzęcie członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Irządzu.
Jednocześnie należy jednak wyjaśnić, że Minister Spraw Wewnętrznych nie udziela dotacji na indywidualne wnioski ochotniczych straży pożarnych (OSP).
Jednostki ochotniczych straży pożarnych, funkcjonujące na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz.1380 z późn. zm.), mogą korzystać
z następujących środków finansowych i rzeczowych:
1. Środków przekazywanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych Zarządowi
Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na podstawie corocznie
zawieranej umowy. Wskazane środki przeznaczone są na realizację zadań obejmujących m.in. przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia
akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami, likwidacji miejscowych zagrożeń
oraz budowę i remonty remiz strażackich.
2. Środków ujętych w budżecie państwa (części 42 dziale 754 rozdziale 75409)
– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 33 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału ww. środków pomiędzy jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, które działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
z zastrzeżeniem wykorzystania ich wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
3. Środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup i karosację samochodów pożarniczych,
których wysokość określana jest w formie aneksu do porozumienia pomiędzy
Ministrem Środowiska a Ministrem Spraw Wewnętrznych.
4. Środków przekazywanych na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy o ochronie
przeciwpożarowej przez zakłady ubezpieczeń Zarządowi Głównemu Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendantowi Głównemu Państwowej
Straży Pożarnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad rozdziału
środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53, poz. 564 z późn. zm.) podział ww. środków dokonywany jest
na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
które w zależności od źródła finansowania przekazywane są odpowiednio do:
∙ Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie zarządów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu
powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
∙ Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich PSP wraz z opinią właściwego terytorialnie komendanta powiatowego PSP.
5. Środków rzeczowych, tj. nieodpłatnie przekazywanego zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną technicznie
sprawnego sprzętu i urządzeń. W tym celu zainteresowana jednostka OSP powinna zwrócić się z wnioskiem zaopiniowanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, za pośrednictwem komendanta powiatowego PSP, do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego PSP.
6. Środków przekazywanych przez samorządy terytorialne, na podstawie art. 32
ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej w formie dotacji. Wskazany przepis
prawa stwarza możliwość ubiegania się przez OSP u właściwego terytorialnie
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla prowadzenia działalności statutowej.
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Podstawą wszczęcia powyższych procedur jest złożenie przez jednostkę OSP wniosku do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i/lub Komendanta Głównego PSP, za pośrednictwem wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych PSP lub OSP, usytuowanych na poziomie powiatu i województwa.
Jednocześnie pragnę poinformować, że z uwagi na charakter poniesionych strat,
związanych z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, członkowie OSP w Irządzu mają możliwość wystąpienia o udzielenie pomocy finansowej do
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Stanisław Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Zbigniewa Meresa
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Od dłuższego czasu moje biuro senatorskie odwiedzają pacjenci chorzy
na cukrzycę, skarżąc się na zły stan opieki diabetologicznej w Polsce. W dniu
10 lipca bieżącego roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia
na ten temat. Po lekturze relacji z tego spotkania, opublikowanej na portalu Rynek Zdrowia, pragnę zaapelować do Pana Ministra o podjęcie działań
zmierzających do poprawy generalnej opieki nad polskimi cukrzykami.
Podczas posiedzenia komisji pani europoseł Małgorzata Handzlik przedstawiła zatrważające statystyki dotyczące chorych na cukrzycę w kraju i na
świecie. W Polsce na cukrzycę leczy się ponad 2,5 miliona osób, a niemal drugie tyle rodaków jest w grupie ryzyka, nie zawsze o tym wiedząc. Potrzebne
są więc programy profilaktyczne, sprawna diagnostyka oraz edukacja i nowoczesne leczenie dla tych, którzy już zachorowali. Niestety, w ślad za rosnącą
liczbą chorych nie idzie zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie
diabetologii, świadczeń udzielanych chorym czy kwot przeznaczanych na refundację leków. Według badań IDF Diabetes Atlas, Polska jest w grupie krajów
z najniższym finansowaniem leczenia cukrzycy. Jesteśmy z kolei na podium,
jeśli chodzi o liczbę wykonanych operacji amputacji kończyn, co pokazuje, że
nie potrafimy skutecznie zapobiegać cukrzycowym powikłaniom. Dane te powinny stać się sygnałem alarmowym dla Polski w zakresie polepszenia opieki
nad diabetykami. Jak zauważyła pani europoseł w swoim wystąpieniu, bez
skutecznych rozwiązań systemowych w zakresie walki z cukrzycą i prowadzenia rejestru chorych trudno jest objąć ich należytą opieką.
Kolejną palącą kwestią, po niewystarczających działaniach profilaktycznych i niedoborze sprawnych rozwiązań systemowych w kwestii krajowej
opieki diabetologicznej, jest brak refundacji nowoczesnych terapii leczenia
cukrzycy w Polsce, co środowiska pacjentów podnoszą zarówno podczas
wystąpień parlamentarnych, jak i indywidualnych spotkań. Pomimo pozytywnej rekomendacji Agencji Ochrony Technologii Medycznych na temat długodziałających analogów insuliny, są one refundowane jedynie chorym na
I typ choroby, którzy stanowią zdecydowaną mniejszość wśród wszystkich
cukrzyków. Pod tym względem Polska znów fatalnie wypada na tle reszty
Europy, gdzie tego typu leczenie od dawna jest standardem. Od kontroli metabolicznej cukrzycy zależy ryzyko wystąpienia ostrych powikłań i postęp
tych przewlekłych. Takie leki jak długodziałające analogi insuliny pozwalają
skutecznie utrzymywać stały poziom cukru we krwi, eliminując jego nagłe
skoki i w rezultacie minimalizując ryzyko wystąpienia powikłań. Jednocześnie koszty pośrednie cukrzycy dla całego systemu, wynikające z leczenia
skutków ubocznych choroby (neuropatie, uszkodzenia wzrostu, nerek, choroba niedokrwienia serca, zespół stopy cukrzycowej, nadciśnienie, astma, celiakia), wypłacanych rent, wydatków związanych z bezrobociem chorych lub
ich długotrwałą nieobecnością w pracy, to już wiele milionów złotych. Czy nie
lepiej jest więc, zgodnie ze starą sentencją, zapobiegać niż leczyć?
W związku z powyższym zwracam się do Szanownego Pana Ministra
z prośbą o podjęcie prac w kierunku dokonania niezbędnych dla dobra wielu
cukrzyków i budżetu państwa zmian w wykazie leków refundowanych.
Na koniec uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa stworzenie i wdrożenie Narodowego Programu Walki z Cukrzycą?
2. Czy, a jeśli tak, to kiedy resort zdrowia planuje wpisanie długodziałających analogów insuliny – choćby dla wąskiej grupy najbardziej potrzebujących pacjentów wśród chorych na cukrzycę typu II – na listę leków refundowanych?
3. Jakie działania o charakterze profilaktycznym są podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia w związku z rosnącą zachorowalnością na cukrzycę typu II?
Z poważaniem
Zbigniew Meres
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�Odpowiedź
Warszawa, 2013.08.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Zbigniewa Meresa, Senatora RP, złożonym na
38. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r., przekazanym przy piśmie z dnia
13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1641/13, w sprawie sytuacji opieki diabetologicznej w Polsce, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
W 2010 r. rozpoczęto realizację nowego programu zdrowotnego pn. „Narodowy
program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”, składającego się z kilku modułów tematycznych, poświęconych profilaktyce określonej choroby, zaliczanej do grupy
chorób cywilizacyjnych.
W odniesieniu do programu zdrowotnego ukierunkowanego na problematykę cukrzycy, Moduł II ww. programu stanowił program pn. „Program Prewencji i Leczenia
Cukrzycy w Polsce na lata 2010–2011”, którego głównym celem była poprawa stanu
wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy, poprzez upowszechnianie wiedzy o cukrzycy
i zdrowym stylu życia, stworzenie systemu szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych, poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę, poprzez
działania edukacyjne na rzecz tej grupy chorych. W 2010 r. w ramach Programu opracowano m.in. materiały informacyjno-edukacyjne na temat cukrzycy adresowane do
dzieci, rodziców, opiekunów i rówieśników dzieci chorych na cukrzycę. Ponadto opracowano koncepcję scenariuszy do filmów edukacyjnych na temat powikłań cukrzycy,
opracowano i uruchomiono stronę internetową www.edu-cukrzyca.pl, na której zamieszczono informacje o cukrzycy typu 1. W 2010 r. przeprowadzono także badania
dotyczące poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat przyczyn powstawania
cukrzycy, sposobów zapobiegania i jej powikłań. W ramach zadania pn. „Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze
profilaktyczno-edukacyjnym” w latach 2010–2011 przeprowadzono m.in. szkolenia
edukacyjne dla pacjentów, szkolenia edukacyjne dla pielęgniarek, a także dla uczniów
w szkołach. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w ramach bezpłatnych badań profilaktyczno-diagnostycznych prowadzono badania w zakresie podstawowym (pomiar
cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, tkanki tłuszczowej, masy ciała, pomiar wzrostu)
oraz w zakresie bezpłatnych konsultacji specjalistycznych z możliwością wykonania
badań specjalistycznych, takich jak: opracowanie stopy cukrzycowej, pedobarografia,
neurotensjometria, doppler, echo serca, badanie dna oka, badanie pola widzenia, hemoglobiny glikowanej HbAlc, poziomu kreatyniny. Przygotowane w 2010 r. materiały
edukacyjne (tj. broszury oraz filmy instruktażowe mające charakter informacyjny na
temat cukrzycy) zostały rozdystrybuowane do poradni diabetologicznych dla dzieci
oraz do szkół podstawowych na terenie całego kraju. Ponadto zorganizowany został
konkurs internetowy dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na temat cukrzycy, w którym do udziału zgłosiło się ponad 1 000 placówek edukacyjnych. W ramach
programu w 2011 r. nagrane zostały również 4 (30-sekundowe) filmy telewizyjne
o charakterze informacyjno-edukacyjnym na temat cukrzycy i jej powikłań, skierowane do ogółu społeczeństwa, które emitowane były bezpłatnie na antenach telewizji ogólnopolskich. Istotnym elementem było rozszerzenie programu w 2011 r. o dodatkowe zadanie związane z przeprowadzeniem szkoleń dla pielęgniarek i położnych
przygotowujących do pracy na stanowisku edukatora.
W 2012 r. wdrożono do realizacji program stanowiący kontynuację zadań realizowanych w latach 2010–2011 pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej”, którego głównym celem było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat cukrzycy wśród społeczeństwa, zmniejszenie występowania czynników ryzyka,
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stworzenie skutecznych strategii zapobiegania powikłaniom związanym z leczeniem
cukrzycy oraz poprawa jakości życia poprzez edukację zdrowotną i badania. W 2012 r.
w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych kontynuowano przeprowadzanie bezpłatnych profilaktycznych badań w zakresie podstawowym i w zakresie badań specjalistycznych, a w zakresie akcji informacyjno-edukacyjnych przeprowadzono szkolenia
dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki cukrzycy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy osobom chorym na cukrzycę. W 2012 r. w ramach
edukacji personelu medycznego w zakresie diabetologii prowadzono kolejne szkolenia
z zakresu edukacji diabetologicznej dla pielęgniarek i położnych przygotowujące do
pracy na stanowisku edukatora ds. diabetologii. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
w 2012 r. w ramach ww. programu w zakresie edukacji wybranych grup zawodowych
wprowadzono szkolenia dla funkcjonariuszy Policji z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom chorym na cukrzycę.
Biorąc pod uwagę fakt, iż brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju m.in. cukrzycy, a w efekcie do wielu powikłań, należy zaznaczyć,
iż – w zależności od środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
– przewiduje się kontynuację programów zdrowotnych, ukierunkowanych na problematykę cukrzycy, w tym również na edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowego
żywienia i aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, jako czynników zapobiegających występowaniu cukrzycy.
Ponadto, dokument strategiczny, jakim jest „Narodowy Program Zdrowia na lata
2007–2015”, określa główne kierunki prozdrowotnej polityki państwa, co nadaje mu
szczególną rangę oraz stwarza szansę na skuteczną realizację jego zadań. Podstawowym warunkiem osiągnięcia celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015
jest włączenie się do ich realizacji organów administracji rządowej i samorządowej,
organizacji pozarządowych, a przede wszystkim społeczności lokalnych i samych obywateli.
Profilaktyka cukrzycy i zapobieganie powikłaniom spowodowanym przez tę chorobę znalazły zapis w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007–2015 i stanowią cel
operacyjny nr 14 pod nazwą „Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad
osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami,
powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie przez działania podstawowej opieki”. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, w ramach zadań zleconych, oraz w zależności od
występujących potrzeb i wielkości posiadanego budżetu, realizują programy z zakresu
ochrony i profilaktyki zdrowia zapisane w Narodowym Programie Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi na
podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami wyżej wymienionych
ustaw, organy administracji publicznej mogą wspierać lub powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych realizację zadań publicznych.
Jednym z zadań publicznych mającym na celu m.in. przeciwdziałanie cukrzycy,
zlecanym corocznie do realizacji organizacjom pozarządowym jest zadanie pt. „Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób prowadzących siedzący tryb życia”.
W 2013 r. w ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano 5 realizatorów wymienionego powyżej zadania publicznego i zaangażowano środki finansowe
w wysokości 437 540 zł z zaplanowanych 468 500 zł.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień
1 września 2013 r. insulina glargine finansowana jest ze środków publicznych we
wskazaniu: Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca
typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbAlc ≥8%
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oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy
i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz
cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).
Należy zaznaczyć, że Minister Zdrowia wydaje decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu ceny urzędowej, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w art. 12 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.).
W odniesieniu do podnoszonej kwestii braku refundacji leków inkretynowych oraz
inhibitorów dipeptydylopeptydazy pragnę podkreślić, iż zgodnie z przeprowadzoną
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych oceną w odniesieniu do przedmiotowych leków nie wykazano statystycznie istotnych różnic w skuteczności w porównaniu do insuliny lub doustnych leków hipoglikemizujących. Co więcej, zastosowanie
przedmiotowych produktów leczniczych odracza w czasie konieczność stosowania insuliny, która jest tańszą technologią lekową, zarówno dla pacjenta jak i dla płatnika
publicznego. W związku z powyższym, Ministerstwo Zdrowia oceniło, iż koszty refundacji przedmiotowych produktów leczniczych, przy wykazanych korzyściach, są zbyt
wysokie dla płatnika publicznego.
Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Zdrowia został
złożony wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku Levemir (insulina glargine). W rekomendacji nr 92/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Prezes Agencji
Oceny Technologii Medycznych pozytywnie ocenił objęcie refundacją leku Levemir we
wskazaniu: pacjenci z cukrzycą typu 2, leczeni insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy oraz HbAlc ≥8% i/lub co najmniej 1 epizodem ciężkiej lub nocnej hipoglikemii
zarejestrowanym w tym czasie.
W najbliższym czasie, Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję w przedmiocie objęcia refundacją i ustaleniu ceny urzędowej leku Levemir w ww. wskazaniu, biorąc pod
uwagę kryteria określone w art. 12 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się sprawą
różnych stawek podatku od nieruchomości dotyczącą różnicy w opłatach
za garaż wolnostojący oraz za garaż stanowiący integralną część budynku
mieszkalnego.
W obecnie obowiązujących przepisach prawnych, to jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w prawie geodezyjnym i kartograficznym
(w zakresie ewidencji gruntów i budynków), występują odrębne definicje
garażu. Art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że garaż to część budynku mieszkalnego (na przykład garaż podziemny
w bloku) opodatkowana tak jak lokal mieszkalny. Z kolei prawo geodezyjne
i kartograficzne definiuje garaż jako samodzielny budynek (a także miejsce
parkingowe) lub budowlę, opodatkowany stawką właściwą dla budynków
pozostałych.
Rozbieżność w interpretacji pozwala organom podatkowym oraz samorządom na ustalenie dowolnych stawek podatkowych naliczanych od garaży. Różnica w wysokości podatku i w wartości kwotowej (podatku za metr
kwadratowy) jest dziesięciokrotna. Maksymalna stawka opłaty za metr
kwadratowy powierzchni obiektu mieszkalnego wynosi 0,56 zł, zaś w przypadku budynków pozostałych wynosi 6,17 zł.
Szanowny Panie Ministrze, obecny stan prawny prowadzi do nierównego traktowania właścicieli garaży wolnostojących w porównaniu z posiadaczami garaży będących integralną częścią budynku mieszkalnego. W związku z częstym poruszaniem wyżej opisanego problemu zwracam się do Pana
Ministra z zapytaniem o możliwości zrównania podatków od garaży. Zmiana
ta z pewnością polepszy sytuację osób posiadających garaże wolnostojące
i przyczyni się do zrównania praw właścicieli garaży.
Z wyrazami szacunku
Jan Michalski

�Odpowiedź
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 6 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Jana Michalskiego. Senatora RP, z dnia
9 sierpnia 2013 r., przesłane przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 13 sierpnia 2013 r.,
znak: BPS/043-38-1642-13, przekazane pismem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r., znak: BNlb-L-0603/2013, w sprawie
opodatkowania garaży, uprzejmie wyjaśniam.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) nie zawiera definicji garażu. W art. 1a pkt 5 ww.
ustawy znajduje się jedynie definicja powierzchni użytkowej budynku lub jego części,
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którą jest powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powyższa definicja nie dotyczy zatem pojęcia garaży, lecz pojęcia powierzchni
użytkowej i obejmuje wszystkie rodzaje budynków, nie tylko budynki mieszkalne.
Różne stawki podatku od nieruchomości stosowane w odniesieniu do opodatkowania garaży na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynikają
z ich odmiennej sytuacji faktycznej i prawnej, jak również z faktu, że w przepisach
prawa garaż nie występuje jako rodzaj budynku. Zróżnicowanie w opodatkowaniu
pomieszczeń pełniących funkcję garażu jest spowodowane ponadto tym, że w ustawie nie wymienia się kazuistycznie wszystkich możliwych, występujących w praktyce,
przedmiotów opodatkowania wraz z przypisaniem im konkretnej stawki podatku od
nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest bowiem budynek lub jego część (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy) a nie zindywidualizowany
obiekt pełniący określoną funkcję, w tym przypadku przeznaczony do przechowywania pojazdów mechanicznych. W konsekwencji różnice w opodatkowaniu mogą dotyczyć również i innych obiektów niż garaże, w zależności od ich statusu.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie stanowi zatem wyjątku w odniesieniu do garaży i nie stosuje wobec nich odmiennych reguł opodatkowania niż w przypadku innych przedmiotów opodatkowania, pomijając ich status prawny wynikający
z odrębnych przepisów rangi ustawowej.
Powyższe stanowisko w zakresie opodatkowania garaży zostało zaprezentowane w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. Nr PL/
LS/833/40/SIA/l2/122, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2012 r. poz. 20.
W piśmie tym przywołano m.in. uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt II FPS 4/11, w której Sąd uznał, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, który nie jest związany z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. dla budynków lub ich
części pozostałych. Analiza orzecznictwa sądowo-administracyjnego wskazuje aktualnie na ujednolicenie stanowiska w tej kwestii. Ministerstwo Finansów nie komentuje
wyroków sądowych, a ponadto, w myśl art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do
spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów
prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji m.in. przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów.
Niezależnie od powyższego Ministerstwo Finansów dostrzega różnice w opodatkowaniu miejsc garażowych w budynkach mieszkalnych. Należy wskazać, że w Projekcie
założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań
publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowanym przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji, zakłada się uregulowanie kwestii stosowania stawki przewidzianej dla budynków lub ich części pozostałych do opodatkowania wyodrębnionych lokali niemieszkalnych niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w budynku mieszkalnym (np. garaży wielostanowiskowych). Zakłada się też ujednolicenie stawek dla wszystkich garaży, poprzez objęcie ich jedną stawką, z wyjątkiem
zajętych na działalność gospodarczą.
Pragnę też zauważyć, że kwestia stosowania jednolitych stawek do opodatkowania garaży może zostać rozwiązana przez gminy na podstawie aktualnie istniejącego
ustawodawstwa, w ramach stosowania przez gminę gwarantowanej konstytucyjnie
autonomii podatkowej pozwalającej na samodzielne kształtowanie polityki podatkowej, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części rada gminy może różnicować ich wysokość
dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności sposób ich wykorzystania. Uprawnienia rad gmin do różnicowania stawek podatku od
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nieruchomości wywodzą się z art. 167 i 168 Konstytucji RP – przepisów, które konstytucyjnie określają zakres władztwa podatkowego samorządu terytorialnego będącego
gwarancją samodzielności finansowej gminy.
Gminy mogą zatem w uchwale określić obowiązujące na jej terenie jednolite stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części pełniących funkcje garaży,
z uwzględnieniem górnych granic stawek obowiązujących w danym roku podatkowym
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji dotyczących stanu technicznego linii kolejowej E30 pomiędzy Węglińcem i Pieńskiem,
etapu przygotowania elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec (granica
państwa) oraz o przedstawienie harmonogramu prac związanych z zabezpieczeniem dworca kolejowego w Węglińcu.
Rozpoczęty siedem lat temu etap modernizacji korytarza paneuropejskiego E30 łączącego wschód z zachodem Polski na odcinku Legnica – Węgliniec
– granica państwa (Zgorzelec/Horka) pochłonął ponad 200 mln euro. Zgodnie
z projektem linia ta miała zostać przystosowana do prędkości 160 km/h dla
pociągów osobowych oraz 120 km/h dla pociągów towarowych. Niestety
ostatni, trzydziestokilometrowy odcinek od Węglińca do Zgorzelca nie został
zelektryfikowany. Po wymianie torowiska na wyżej wymienionym odcinku od dwóch lat obserwujemy znaczne ograniczenie prędkości – nawet do
10 km/h – które znacznie wpływa na zaburzenie pracy przewozowej pomiędzy stacją graniczną Węgliniec a przejściami granicznymi z Niemcami (Zgorzelec/Görlitz) oraz Czechami (Zawidów/Frydlant). Powstała sytuacja jest
bardzo uciążliwa dla przewoźników towarowych, którzy nie mogą korzystać
z odcinka pomiędzy Węglińcem a Pieńskiem. Dodatkowo prace remontowe
prowadzone pomiędzy Węglińcem i Lubaniem utrudniają objazd Zgorzelca
przez linię kolejową 279. Dotyczy to także wywozu kruszywa z pobliskich
kamieniołomów, kopalni bazaltu czy transportu wapna do Elektrowni Turów.
Zły stan torowiska to również opóźnione pociągi osobowe, które w rejonie
przygranicznym utrudniają dalszą podróż przesiadającym się w Węglińcu
czy Görlitz.
Podczas spotkania w sprawie kolei na Dolnym Śląsku w listopadzie
ubiegłego roku pan minister Massel zapowiedział przygotowanie do rozpoczęcia elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec/granica państwa. Proszę
o przedstawienie, na jakim etapie znajdują się prace związane z zapowiedzianą inwestycją.
Proszę także o przedstawienie harmonogramu prac związanych z zabezpieczeniem dworca kolejowego w Węglińcu oraz przywróceniem jego pierwotnej funkcji. Wiaty peronowe zamknięte w zeszłym roku w dalszym ciągu zagrażają podróżnym, nie dając schronienia czekającym na pociąg, a dworzec
w całości wyłączony jest z obsługi podróżnych.
Z wyrazami szacunku
Jan Michalski

�Odpowiedź
Warszawa, 6 września 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 w sprawie stanu technicznego linii kolejowej E30 pomiędzy Węglińcem a Pień-
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skiem, elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec i prac na dworcu w Węglińcu,
przesłanym przy piśmie BPS/043-38-1643/13, z dnia 13 sierpnia br., przedkładam
poniższą informację.
Projekt na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na elektryfikację linii kolejowej nr 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec (granica państwa)
umieszczony został w tym roku na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2013–2015,
natomiast w kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020 planowane jest
wykonanie elektryfikacji na tym odcinku.
Nawiązując do poprzedniej informacji w tej sprawie udzielonej Panu Senatorowi
w piśmie TK3 KS 0701-020/13 z dnia 11 kwietnia br., informuję o postępie prac w obrębie stacji Węgliniec.
Zwiększona została kwota zaplanowana na naprawę dachu budynku dworca
z 90 tys. zł do 222 tys. zł, co pozwoli na zakończenie remontu pozostałej części dachu.
Rozpisany został również przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na
„Czyszczenie/piaskowanie elewacji zewnętrznej, remont toalet – przystosowanie dla
osób niepełnosprawnych, malowanie elewacji wewnętrznej”. Odbiór dokumentacji
projektowej dla tego zadania powinien nastąpić jeszcze w tym roku, co pozwoli na
rozpoczęcie prac remontowych wiosną przyszłego roku.
Natomiast odnosząc się do stanu prac na peronach i wiatach peronowych, aktualnie prowadzone są prace zabezpieczające wiaty, polegające na demontażu uszkodzonego dachu i zabezpieczeniu zabytkowych słupów. Prace te pozwolą przywrócić obsługę pasażerską na peronach, na których obecnie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa
z powodu stanu technicznego wiat. Odbudowa wiat, pod nadzorem konserwatora zabytków, stanowi część prac (m.in. przebudowa kładki dla pieszych oraz przebudowa
pozostałych peronów), mających na celu dostosowanie stacji Węgliniec do obsługi
osób o ograniczonej mobilności.
Dalsze inwestycje na stacji Węgliniec są również wstępnie planowane na przyszłą
perspektywę finansową UE.
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 pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej jako
ustawa o pieczy) ustala zasadę, że odpłatność za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej ponoszą rodzice lub inna osoba dysponująca majątkiem dziecka.
W związku z powyższym powstaje wątpliwość, jak należy liczyć termin
przedawnienia opłat naliczanych na podstawie art. 193 ustawy o pieczy.
Przepis ten ani kolejne nie zawierają wskazówek co do okresu przedawnienia ani ewentualnych zasad przerywania biegu terminu. Art. 92 ustawy
odnoszący się do nienależnie pobranych świadczeń wyraźnie określa zarówno termin przedawnienia, jak i okoliczność powodującą przerwanie biegu
przedawnienia.
W odniesieniu do opłaty naliczanej na podstawie art. 193 ustawy brakuje analogicznych zapisów. W związku z tym powstaje wątpliwość, jak należy liczyć termin przedawnienia należności z tytułu opłat za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
Wydaje się, że właściwe będzie zastosowanie przepisów działu III ordynacji podatkowej. Opłata wynikająca z art. 193 ustawy o pieczy jest to
dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 60 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych) – pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.
Zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych do spraw dotyczących
należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą
stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa.
W związku z tym proszę o wyjaśnienie spraw związanych z przedstawionym zagadnieniem. Opisana kwestia może bowiem mieć wielkie znaczenie dla ujednolicenia praktyki stosowania tego przepisu, gdyż wkrótce może
okazać się, że takie sytuacje będą bardzo często, że tak powiem, gościły
w sądach administracyjnych.
Łączę wyrazy szacunku
Rafał Muchacki

�Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 28 sierpnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1644-MPPS/13, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Rafała Muchackiego
podczas 38. posiedzenia Senatu RP, w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej, uprzejmie wyjaśniam.
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Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) opłatę za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej ponoszą rodzice. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców tej opłaty, opłatę ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka
albo osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej – za okres
pobytu w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności. Ustawodawca w zakresie terminu przedawnienia omawianej opłaty nie wprowadził regulacji szczególnych (jak ma
to miejsce np. w przypadku świadczeń nienależnie pobranych w rozumieniu ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Z tego względu należy uznać, że zastosowanie w tym zakresie znajdą przepisy art. 2 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli
odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III tej ustawy (który zawiera
również szczegółowe regulacje dotyczące terminów przedawnienia) stosuje się również
do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub
określenia uprawnione są inne niż wymienione w §1 pkt 1 organy.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu

�Odpowiedź
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 10 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Rafała Muchackiego podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r., przekazane przy piśmie
z dnia 13 sierpnia 2013 r. znak: BPS/043-38-1644-MF/13, dotyczące wątpliwości
w sprawie ewentualnego stosowania przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) do opłat, o których mowa w art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam, co
następuje.
Kwestie związane z kosztami pobytu dziecka w pieczy zastępczej zostały uregulowane w przepisie art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Stosownie do treści art. 193 ust. 1 tej ustawy, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
rodzice ponoszą miesięczną opłatę.
W myśl przepisu art. 194 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, opłatę, o której mowa w powołanym przepisie art. 193 ust. 1 tej ustawy,
ustala w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
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Na mocy art. 194 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości
lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Jednocześnie starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której
mowa w ust. 2 art. 194 ustawy, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej (art. 194 ust. 3 ustawy).
Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938), środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności dochody budżetu państwa albo dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego
wymienione w otwartym katalogu tych środków w punktach 1–8 art. 60 tej ustawy.
Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jako ustalana w drodze konstytutywnej decyzji administracyjnej, należy do kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach
publicznych. Mieści się ona bowiem w art. 60 pkt 7 tej ustawy, tj. jako dochody pobierane przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw. Z kolei
z przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych wynika, że do spraw dotyczących
należności, o których mowa w art. 60 tej ustawy, nieuregulowanych niniejszą ustawą,
stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa.
W tym miejscu należy zauważyć, że zarówno przepisy ustawy o finansach publicznych, jak również przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nie zawierają odrębnych regulacji w zakresie przedawnienia omawianej należności.
Wobec powyższego, do należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają zastosowanie odpowiednio, a nie wprost, przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym przepisy
art. 70 §1 tej ustawy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego (należności
z tytułu omawianej opłaty).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Szanowny Panie Ministrze!
Profesjonalni pełnomocnicy, z którymi mam przyjemność rozmawiać o ich
spostrzeżeniach dotyczących prawa, z aprobatą wyrażają się o elektronicznym dostępie do akt spraw prowadzonych w elektronicznym postępowaniu
upominawczym.
Dotychczas w aktach spraw wszystkie dokumenty miały formę papierową, również dokumenty (orzeczenia), które siłą rzeczy były opracowane
w formie elektronicznej (na komputerze). Od pewnego czasu wprowadzono
do procedury cywilnej elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy. Jeżeli strona (jej pełnomocnik) chce przesłuchać zapis z danej rozprawy, musi
wystąpić do sądu o przesłanie płytki CD z nagraniem. Niemniej na razie uzyskanie dostępu do dokumentów, które są wytworzone i pierwotnie przechowywane w formie elektronicznej, możliwe jest jedynie w formie papierowej.
Powoduje to określone trudności i dodatkowe koszty, na przykład przesłanie
jednej strony kserokopii z akt sprawy wymaga wielu czynności pracowników sądu i dodatkowo wysłania przesyłki poleconej, zaś opłata kancelaryjna wynosi 1 zł.
Dlatego rozsądne wydaje się uproszczenie obiegu niektórych dokumentów i rodzajów informacji. Nie widzę na przykład przeszkód, aby strona,
składając wniosek o wydanie kserokopii dokumentu, mogła zażądać wysłania jego skanu na wskazany adres e-mail. Podobnie niepotrzebne jest,
aby konieczne było, tak jak jest obecnie, przesyłanie zapisu dźwiękowego
rozprawy, skoro wystarczy ją udostępnić za pomocą platformy identycznej
z platformą e-sąd.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji,
czy ministerstwo prowadzi prace nad rozszerzeniem elektronicznego dostępu do akt na inne (w domyśle tradycyjne) rodzaje postępowań. Dostęp nie
musiałby obejmować pełnych akt, ale chociażby niektóre, te, które zostały
wytworzone elektronicznie, na przykład zapis dźwiękowy z rozprawy czy
orzeczenia wytworzone elektronicznie.
Z wyrazami szacunku
Rafał Muchacki

�Odpowiedź
Warszawa, 12 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Rafała Muchackiego z dnia 9 sierpnia 2013 r., w sprawie rozszerzenia elektronicznego dostępu do akt spraw sądowych,
uprzejmie przedstawiam, co następuje.
W dniu 27 listopada 2012 r. Rada Ministrów przyjęła Założenia projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
W założeniach tych przewidziano wprowadzenie tzw. „elektronicznego biura podawczego”. Według tej koncepcji, elektroniczny tryb wnoszenia pism procesowych będzie
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stosowany nie tylko w sprawach wszczętych drogą elektroniczną, ale również w tzw.
tradycyjnych postępowaniach cywilnych. W zakresie określonym przepisami szczególnymi, pisma procesowe będą mogły być wnoszone wyłącznie drogą elektroniczną.
Ten obowiązek będzie spoczywał, między innymi, na powodzie w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Natomiast w pozostałych postępowaniach proponuje się
wprowadzenie możliwości wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną. Strona
(jej organ, przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik) będzie mogła wybrać ten sposób
wnoszenia pism i z niego zrezygnować. Zakładane zmiany rozszerzą też zakres stosowania doręczeń elektronicznych.
Na podstawie powyższych założeń został opracowany projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw. Aktualnie trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe
w przedmiocie projektowanych zmian.
W projekcie przewidziano, między innymi, zmianę art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.),
dalej: „k.p.c.”, który dotyczy prawa dostępu do akt sprawy. Projektuje się dodanie
w art. 9 §1 k.p.c. zdania trzeciego, według którego informacje o sprawie będą także udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ta ogólna reguła
w sposób jednoznaczny przesądzi o obowiązku udostępniania akt sprawy za pomocą systemu teleinformatycznego. Umożliwi to nie tylko zapoznawanie się z aktami
sprawy, ale również uzyskiwanie wydruków z systemu teleinformatycznego. Według
projektowanych regulacji, wydruki dokumentów pochodzących od sądu (np. orzeczeń
i zarządzeń) będą miały moc dokumentów wydanych przez sąd, o ile będą miały cechy umożliwiające ich weryfikację w systemie teleinformatycznym. Rozwiązanie to
znacznie przyspieszy tryb uzyskiwania odpisów i kserokopii z akt sprawy. Przewiduje
się, że w początkowym okresie obowiązywania zmian akta spraw sądowych będą prowadzone w postaci elektronicznej wyłącznie w tych postępowaniach, w których droga
elektroniczna będzie obligatoryjna albo choćby jedna ze stron wybierze elektroniczny
tryb komunikowania się z sądem.
Według proponowanego brzmienia art. 9 §2 k.p.c., strony i uczestnicy postępowania uzyskają prawo do otrzymywania z akt sprawy nie tylko zapisu dźwięku, ale również obrazu i dźwięku, chyba że protokół z posiedzenia zostanie sporządzony wyłącznie pisemnie albo posiedzenie odbędzie się przy drzwiach zamkniętych. Zapis przebiegu posiedzenia będzie udostępniany nie tylko na elektronicznym nośniku danych
(np. płycie CD), ale również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taką
możliwość przewiduje zresztą aktualnie obowiązujący przepis §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku
albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego (Dz. U. Nr 175, poz. 1046).
Stanowi on, że zapis i jego adnotacje mogą być udostępnione także za pomocą konta
w systemie teleinformatycznym.
Na marginesie należy dodać, że aktualnie trwa proces wdrażania tzw. portali informacyjnych sądów. Na portalach tych są umieszczane obrazy zdigitalizowanych dokumentów z akt spraw sądowych. Strony, ich przedstawiciele i pełnomocnicy uzyskują
dostęp do tych dokumentów za pośrednictwem kont użytkowników. Informacje zamieszczane na tych portalach mają obecnie wyłącznie walor informacyjny. Przewiduje
się, że po wejściu w życie powyższych zmian portale te będą pełniły rolę systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w projektowanym art. 9 §1 k.p.c., czyli systemu
służącego do udostępniania informacji o sprawach.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie przepisy ustawy – Prawo budowlane przewidują, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo
nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia,
a w przypadku obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować
pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu
środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych (art. 9 ust. 1
prawa budowlanego).
Zgodnie z art. 9 ust. 3 prawa budowlanego wniosek do ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wskazany przepis jest interpretowany w praktyce ministerstwa w ten
sposób, że na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej składa wniosek o udzielenie
upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo. Często jednak się zdarza,
że inwestor ma świadomość konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych już na etapie przed wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Często są to zagadnienia kluczowe dla podjęcia
decyzji o prowadzeniu dalszych prac projektowych (na przykład kwestia
niemożliwości zapewnienia odpowiedniej szerokości dojazdu do terenu inwestycji).
W związku z tym wszystkim proszę o odpowiedź na pytanie, czy ministerstwo widzi potrzebę czy możliwość zmiany legislacyjnej umożliwiającej
inwestorowi wystąpienie samodzielnie z wnioskiem o odstępstwo już na etapie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
Z wyrazami szacunku
Rafał Muchacki

�Odpowiedź
Warszawa, 13 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pana Rafała Muchackiego w sprawie
zasad udzielania odstępstw od warunków technicznych, złożone podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r., uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wniosek do ministra, w sprawie udzielenia
upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wystąpienie w sprawie odstępstwa musi
poprzedzać wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednakże, przepis art. 9 ustawy
– Prawo budowlane, nie wymaga, aby elementem wniosku o odstępstwo było przed-
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stawienie kompletnego projektu budowlanego. Do wniosku o udzielenie upoważnienia
do udzielenia odstępstwa właściwy organ powinien dołączyć charakterystykę obiektu
z uwzględnieniem dokumentacji projektowej jedynie w zakresie dotyczącym odstępstwa oraz rozwiązań zamiennych, a także w miarę potrzeby projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Należy także zauważyć, że postępowanie w sprawie udzielania zgody na odstępstwo
może zostać przeprowadzone, zarówno przed wszczęciem postępowania w przedmiocie
wydania pozwolenia na budowę, jak i w jego toku. Wybór momentu złożenia wniosku
o odstępstwo ustawodawca pozostawił inwestorowi, bowiem aby wniosek o udzielenie
pozwolenia na budowę był kompletny, projekt budowlany musi uwzględniać odstępstwa uzyskane na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
W związku z powyższym, ponieważ obowiązujące przepisy umożliwiają inwestorowi wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo przed opracowaniem kompletnego projektu
budowlanego, nie jest zasadne wprowadzanie zmian w tym zakresie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 10 lipca 2012 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. poz. 856), której podstawowym zadaniem jest
opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji
dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego (§7 ww. rozporządzenia), w tym także
warunków technicznych. Zgodnie z przyjętym przez Komisję Kodyfikacyjną harmonogramem działań, do dnia 30 listopada 2014 r. projekt ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany przedstawiony zostanie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Wszelkie informacje dotyczące prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego dostępne są na stronie internetowej: www.transport.gov.pl,
w zakładce: Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo > Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Janusz Żbik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ireneusza Niewiarowskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Polska jest krajem, w którym pięćset siedemdziesiąt tysięcy osób jest
zakażonych wirusem HBV, a u około pięćdziesięciu tysięcy zdiagnozowano
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Szacuje się, że liczba zakażonych wirusem HCV jest znacznie większa i sięga nawet siedmiuset tysięcy. Niestety ludzie ci, rozpoczynając długi i uciążliwy proces leczenia, muszą
walczyć nie tylko z chorobą, ale także z systemem ochrony zdrowia o dostęp
do nowoczesnych i bezpiecznych terapii.
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zapaleń Wątroby, który jest doskonałą okazją do kontynuowania dialogu na temat sytuacji pacjentów cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby oraz jakości i efektywności ich leczenia, zwracam się do Szanownego Pana Ministra z uprzejmą
prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na problemy, z jakimi w naszym kraju
zmierzyć się muszą pacjenci z przewlekłymi chorobami zakaźnymi, w szczególności z wirusowym zapaleniem wątroby typu B.
Liczne głosy ekspertów oraz osób zakażonych zrzeszonych w Koalicji
Hepatologicznej wskazują jednoznacznie na brak dostępu do nowoczesnych
metod leczenia, które pozwalałyby na bezpieczne prowadzenie terapii tak
długo, jak jest to potrzebne. Leki przyjmowane przez pacjentów cierpiących
na wirusowe zapalenie wątroby mają utrzymywać niski poziom wiremii i nie
dopuścić do powstania groźnych zmian w wątrobie takich jak marskość czy
rak wątrobowokomórkowy, dlatego niezwykle ważne jest to, by chorzy jak
najdłużej zachowali możliwość efektywnego leczenia.
W większości krajów europejskich w leczeniu zakażeń wątroby stosuje
się substancje, które praktycznie nie wywołują oporności wirusa, podczas
gdy nasz system opieki zdrowotnej w pierwszej kolejności podaje chorym
z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lamiwudynę, na
którą wirus HBV uodparnia się w około 70% przypadków już po pięciu
latach jej stosowania. Stwarza to duże ryzyko wytworzenia się oporności
także na inne, nowocześniejsze i silniejsze leki, które są podawane chorym
w dalszej kolejności, w wyniku czego pacjent może całkowicie stracić możliwość leczenia.
Według uznanych przez środowiska medyczne ekspertów tworzących
Polską Grupę Ekspertów HBV stosowanie lamiwudyny jest działaniem na
szkodę chorego, ponieważ naraża go na powikłania, a także generuje duże
koszty związane z późniejszym leczeniem lub przeszczepem wątroby. Pacjenci, wiedząc o tym, że istnieją o wiele skuteczniejsze i bardziej odpowiednie leki, nie mogą zrozumieć, dlaczego narażeni są na utratę leczenia i groźne
powikłania, które mogą znacząco wpłynąć na długość ich życia, generując
przy tym ogromne koszty dla budżetu państwa.
Szanowny Panie Ministrze, leczenie finansowane z państwowych
środków powinno być przede wszystkim bezpieczne, skuteczne i dostępne. Podawanie ciężko chorym ludziom substancji, która może jeszcze bardziej pogorszyć ich sytuację w momencie, kiedy dostępne są nowoczesne
i bardziej efektywne leki, jest niedopuszczalne. Zapowiadane działania
Ministerstwa Zdrowia miały przecież pozwolić na redukcję niepotrzebnych
kosztów, a nie je generować – w tym przypadku wiążą się one z kosztownymi przeszczepami wątroby, które na dodatek nie zawsze przynoszą
oczekiwany skutek.
Mając na względzie los wszystkich zakażonych, którzy w wyniku stosowania przestarzałych metod leczenia mogą utracić swoją szansę na normalne życie, zwracam się do Szanownego Pana Ministra z uprzejmą prośbą
o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad zmianą programu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B tak, by leczenie
odpowiadało światowym standardom?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia podczas swoich prac bierze pod uwagę opinie i rekomendacje środowisk eksperckich?

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

121

3. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje o tym, u ilu procent pacjentów, u których stosowano lamiwudynę, doszło do wystąpienia oporności
wirusa na lek?
Z poważaniem
Ireneusz Niewiarowski

�Odpowiedź
Warszawa, 2013.08.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Ireneusza Niewiarowskiego, złożone podczas 38. posiedzenia Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r., przesłane przy piśmie
z dnia 13 sierpnia 2013 r. (BPS/043-38-1647/13), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Zgodnie z przepisami 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.) jakiekolwiek zmiany w programie lekowym,
w tym programie Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B muszą zostać poprzedzone procedurą złożenia wniosku przez podmiot odpowiedzialny,
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, podmiot uprawniony do importu równoległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
wytwórcę wyrobów medycznych, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora albo importera, a także podmiot działający na rynku spożywczym w myśl art. 24
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,
poz. 696, z późn. zm.).
Uprzejmie informuję, że do Ministra Zdrowia został złożony wniosek przez podmiot
odpowiedzialny o zmianę programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Wnioskowana zmiana zakłada umożliwienie stosowania leku
entekawir bezpośrednio po interferonach, bez konieczności wykrycia antygenu HBs.
W dniu 17 lipca 2013 r. Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych wydanie rekomendacji w sprawie zasadności wnioskowanej zmiany.
Ocena uwzględniać będzie również oszacowanie populacji pacjentów, u których wystąpiła oporność na lamiwudynę. Po wydaniu rekomendacji, Minister Zdrowia niezwłocznie podejmie decyzję w przedmiotowym zakresie, biorąc pod uwagę kryteria art. 12
ustawy o refundacji, w tym opinię towarzystw naukowych i płatnika publicznego.
Z poważąniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Szanowny Panie Ministrze!
W lipcu bieżącego roku Dolnośląski Urząd Marszałkowski zlecił wykonanie nowego serwisu internetowego. Inwestycja ta ma kosztować aż 66 milionów zł. Według wielu ekspertów wypowiadających się dla prasy koszt ten
jest znacznie zawyżony. Najdroższa część nowego serwisu urzędu marszałkowskiego to nowa ortofotomapa województwa. Według szacunków koszt
jej wykonania powinien oscylować w granicach 3–5 milionów zł.
Abstrahując od kosztów, pragnę zwrócić uwagę na zamówienie mapy
niepotrzebnej, gdyż istnieją obecnie zarówno instytucje, jak i firmy dysponujące takimi mapami i udostępniające je, również bezpłatnie, z gigantem
Google na czele, który ma swój oddział we Wrocławiu.
Według mnie argument zamawiającego, jakoby mapa miała pomóc przyciągnąć przedsiębiorców, jest całkowicie chybiony, mapa bowiem nie zawiera najbardziej dla przedsiębiorców istotnego elementu – planu zagospodarowania przestrzennego. Wydaje mi się zatem, że mamy do czynienia co
najmniej z dużą niegospodarnością.
W związku z tym chciałbym zadać Panu Ministrowi następujące pytania.
Czy Pan Minister wie o planowanej inwestycji? Czy w dobie kryzysu
wydawanie tak dużej kwoty jest rozsądne, mimo że to pieniądze unijne?
Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego zapewniają na portalu „Gazety Wrocławskiej”, że ich nowa strona internetowa będzie niezwykła. Czy
Pan Minister posiada informacje, na czym miałaby polegać owa „niezwykłość” nowej strony?
Czy istnieje jakiś ogólnopolski projekt cyfryzacji Polski, w który wpisywałaby się między innymi tego rodzaju inwestycja? Czy inne urzędy marszałkowskie w Polsce również planują zainwestować takie sumy pieniędzy
w nowe portale internetowe?
W jaki sposób nowa mapa miałaby przyciągnąć przedsiębiorców?
Czy jest możliwe, aby urząd zawarł umowę z gigantem Google, który
udostępnia takie mapy, zamiast projektować za ogromne pieniądze nową?
Czy jest to stosowany sposób, by oszczędzić nawet kilka milionów złotych?
Jarosław Obremski

�Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 10 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r. (sygn. BPS/043-38-1648/13),
przekazujące oświadczenie złożone przez Senatora RP Jarosława Obremskiego podczas 38. posiedzenia senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r. w sprawie kosztów związanych z realizacją projektu „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i sa-
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morządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk”, uprzejmie informuję, że z dokumentacji
przetargowej wynika, iż zasadniczym przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie platformy wraz z zakupem infrastruktury technicznej i kontentu”, która stanowi o wysokich kosztach całego planowanego projektu, nie zaś ortofotomapa będąca jednym
z elementów tego projektu. Koszt opracowania ortofotomapy wg aktualnych cen rynkowych nie powinien przekroczyć 10% wartości całego zamówienia.
Ortofotomapa jest opracowaniem kartometrycznym i musi spełniać ściśle określone warunki techniczne. Jako mapa, której treścią jest fotograficzny obraz powierzchni ziemi powstały poprzez przetworzenie fotogrametrycznych zobrazowań lotniczych,
przedstawiona jest w określonym układzie współrzędnych w sposób gwarantujący
odpowiednią dokładność. Obraz fotograficzny o różnej jakości radiometrycznej i geometrycznej udostępniany w Google nie może być wykorzystany w zastępstwie ortofotomapy, którą Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zamówił w ramach
ww. projektu. Nie ma wątpliwości, że ortofotomapa jest niezbędnym elementem realizacji portalu internetowego województwa. Przetworzony czytelny kartometryczny
obraz fotograficzny jest referencyjnym opracowaniem, na kanwie którego można budować bazę wiedzy o regionie. Kryteria dokładnościowe jakie musi spełniać ortofotomapa przewidziana do tego przedsięwzięcia, gdzie przyjęto wartość piksela terenowego 10 cm nie budzą zastrzeżeń dla obszarów zurbanizowanych. Rozważyć można
zastosowanie ortofotomapy o niższej rozdzielczości z wielkością piksela terenowego
25 cm dla terenów wiejskich. Sugestia ta nie jest wynikiem szczegółowej analizy założeń projektu, nie wiemy jakie były przesłanki zamawiającego, iż uznał, że dokładność 10 cm to właściwe kryterium dokładnościowe dla ortofotomapy całego obszaru
województwa. W projekcie zostaną wykorzystane dane znajdujące się w państwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym, co powinno mieć wpływ na obniżenie kosztów przedsięwzięcia. Marszałek Województwa Dolnośląskiego w lipcu br. wystąpił do
Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o przekazanie do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ortofotomapy dla obszarów miast: Głogów, Kłodzko, Oława
i Nowa Ruda, dla których zostały wykonane ortofotomapy z wielkością piksela terenowego 10 cm, które GUGiK wykonuje w ramach projektu pn. „Informatyczny System
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK). Jednocześnie chciałbym
poinformować, że dla województwa dolnośląskiego nie ma pełnego pokrycia ortofotmapą z pikselem 25 cm, w państwowym zasobie jest taka ortofotomapa dla około
10% powierzchni województwa dolnośląskiego, pozostałe 90% obszaru ma pokrycie
ortofotomapą z pikselem 50 cm.
Jednym z zadań wykonywanych w ramach ww. zamówienia jest „Powiązanie informacji zawartych w bazie wiedzy z treścią ortofotomapy oraz danymi przechowywanymi w Bazie Danych Obiektów Topograficznych stanowiącej element Wojewódzkiego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prowadzonego przez Marszałka Województwa
Dolnośląskiego oraz zasobami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (geoportal.gov.pl,
EMUiA)”, nie polega ono na opracowywaniu ponownie danych gromadzonych w bazie
BDOT10k. Zadanie to polega na tworzeniu powiązania pomiędzy informacjami gromadzonymi w module BWDŚ (Bazie Wiedzy o Dolnym Śląsku, która zgodnie z założeniami SIWZ ma być zbiorem wysoce wiarygodnych i ustrukturyzowanych informacji
o charakterze popularno-naukowym) z informacjami gromadzonymi w Bazie Danych
Obiektów Topograficznych (każdy obiekt BWDŚ, który ma swoje odzwierciedlenie
w BDOT powinien zostać powiązany z właściwym rekordem BDOT). Ma to istotne
znaczenie zarówno ze względu na możliwości poszukiwania informacji, jak i jej prezentacji w postaci zintegrowanej informacji (na mapie oraz jako powiązany tekst m.in.
poprzez hiperlinki).
Dyrektywa z 14 lutego 2007 r. Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
wprowadziła w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązek udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej, gwarantującej wysoką jakość, aktualność i wiarygodność. Wynikiem
wypełnienia zapisów ww. Dyrektywy są budowane przez administrację rządową
i samorządową portale internetowe. Geoportal prowadzony przez GUGiK zawie-
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ra informacje pochodzące z rejestrów urzędowych na poziomie centralnym. Województwa realizują obowiązek wdrożenia rozwiązań w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej na poziomie regionalnym. Województwo dolnośląskie
przystępując do budowy „Regionalnej platformy informacyjnej dla mieszkańców
i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk” realizuje w ten sposób zobowiązania
wynikające z zapisów ww. Dyrektywy.
Z posiadanych informacji od marszałków województw nie stwierdzono, aby inne
województwo w Polsce posiadało portal internetowy obejmujący tak szeroki zakres
informacji o województwie przeznaczony dla licznego grona odbiorców, jaki zamierza
opracować Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z informacji zawartych w bazie wiedzy prezentowanej poprzez portal, dostępnej w kilku językach, oraz
ze sposobu w jaki ma być prezentowany sądzę, że planowany nowatorski projekt
istotnie przyczyni się do rozwoju województwa i popularyzacji wiedzy o potencjale
tego regionu.
Odnosząc się do kwestii istnienia jakiegoś ogólnopolskiego projektu cyfryzacji Polski wskazać należy, iż aktualnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowuje
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który będzie stanowił program
rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712 , z późn. zm.). PZIP po przyjęciu
uchwałą Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji,
będzie dokumentem wdrożeniowym Strategii Sprawne Państwo 2020, która określa
podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki w przedmiotowym zakresie.
Celem Programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim,
w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów.
PZIP określa kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług
e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań
związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020.
Dokument zawiera diagnozę stanu bieżącego, cele do osiągnięcia oraz sposoby ich
realizacji, a także propozycję działań pozwalających monitorować efektywność osiągania zamierzonych rezultatów.
W dokumencie wskazane są główne obszary interwencji, zarówno w aspekcie odnoszącym się do administracji rządowej jak i samorządu terytorialnego:
– świadczenie e-usług publicznych,
– informatyzacja urzędów,
– wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej
e-administracji,
– wspieranie rozwoju cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego.
Program podlegać będzie okresowej aktualizacji, stosownie do technologicznych,
organizacyjnych i społecznych zmian, zachodzących w otoczeniu administracji publicznej.
Z treścią projektu dokumentu można zapoznać się na stronie www.mac.gov.pl/pzip
Z poważaniem
Stanisław Huskowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Problem, do którego chciałbym się odnieść, dotyczy dyskryminacji części
osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym. Osoby dotknięte głębokim poziomem upośledzenia umysłowego mają prawo do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale do opieki internatowej już nie. Opieka ta poza
naturalnym odciążeniem prawnych opiekunów (bardzo często pracujących)
pełni też ważną funkcję terapeutyczną.
Ustawodawca zapewnia ten rodzaj opieki dzieciom upośledzonym, zarówno fizycznie, jak i umysłowo, jednak tylko w stopniu lekkim. Głębszy,
cięższy rodzaj niepełnosprawności został pominięty.
W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:
1. Jakie byłyby potencjalne koszty zapewnienia opieki internatowej osobom głęboko upośledzonym?
2. Czy w związku z niewielkimi w skali budżetu kosztami oraz rangą
problemu może zostać on prędko rozwiązany?
3. Jakie były powody wycofania tej opieki w stosunku do osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym?
Z poważaniem
Jarosław Obremski

�Odpowiedź
Warszawa, 10 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 13 sierpnia
2013 r., znak: BPS/043-1649/13, oświadczenie senatorskie Pana Senatora Jarosława
Obremskiego, złożone podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r.,
w sprawie dyskryminacji części osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym,
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Kwestie poruszane w wystąpieniu zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Na podstawie regulacji określonych w art. 16 ust. 7 ww. ustawy, dzieci i młodzież
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim spełniają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529).
W ww. rozporządzeniu wskazano jednostki systemu oświaty, w których w szczególności organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Są to przedszkole, w tym
przedszkole specjalne, szkoła, w tym szkoła specjalna, ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom
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i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Wychowankami tych ośrodków mogą być dzieci i młodzież w wieku od 3 roku życia
do 25 roku życia. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy prowadzi działalność przez
cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka,
w której są przewidziane ferie szkolne. Czas pracy ośrodka i organizację zajęć określa
dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z organem prowadzącym ośrodek.
Rodzaj jednostki systemu oświaty, w której organizuje się dla dzieci i młodzieży zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wskazują ich rodzice (opiekunowie prawni).
W przypadku przedszkoli i szkół, zajęcia te organizuje się w jednostce systemu oświaty położonej najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu (w tym dziennego) dziecka,
z uwzględnieniem rodzaju wskazanego przez rodziców (opiekunów prawnych).
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być również organizowane, w podmiotach wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), w szczególności placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach pomocy
społecznej i podmiotach leczniczych, a także w przypadku indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w domu rodzinnym.
Natomiast kształcenie dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym odbywa się w szkołach funkcjonujących samodzielnie
lub zorganizowanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Należy przy tym podkreślić, że szkoły, w tym szkoły integracyjne i specjalne mogą
organizować internaty dla dzieci i młodzieży, w tym również upośledzonych umysłowo
w stopniu umiarkowanym i znacznym. Regulacje w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624).
Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(Dz. U. Nr 109, poz. 631), placówkami zapewniającymi całodobową opiekę są:
– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – prowadzone w szczególności dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych
i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
– specjalne ośrodki wychowawcze – prowadzone dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące
niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że system oświaty zapewnia szczególne finansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. W ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
naliczane są dodatkowo środki finansowe wielokrotnie wyższe niż dla uczniów pełnosprawnych, według ściśle określonych dla poszczególnych niepełnosprawności wag
subwencyjnych.
Powyższe działania wskazują zatem, że dzieci i młodzież niepełnosprawna, w tym
upośledzona umysłowo, mają w systemie oświaty zagwarantowaną możliwość korzystania również z placówek zapewniających opiekę całodobową, finansowaną z budżetu państwa.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
W lipcu bieżącego roku Dolnośląski Urząd Marszałkowski zlecił wykonanie nowego serwisu internetowego. Inwestycja ta ma kosztować aż 66 milionów zł. Według wielu ekspertów wypowiadających się dla prasy koszt ten
jest znacznie zawyżony. Najdroższa część nowego serwisu urzędu marszałkowskiego to nowa ortofotomapa województwa. Według szacunków koszt
jej wykonania powinien oscylować w granicach 3–5 milionów zł.
Abstrahując od kosztów, pragnę zwrócić uwagę na zamówienie mapy
niepotrzebnej, gdyż istnieją obecnie zarówno instytucje, jak i firmy dysponujące takimi mapami i udostępniające je, również bezpłatnie, z gigantem Google na czele, który ma swój oddział we Wrocławiu. Według mnie argument
zamawiającego, jakoby mapa miała pomóc przyciągnąć przedsiębiorców, jest
całkowicie chybiony, mapa bowiem nie zawiera najbardziej dla przedsiębiorców istotnego elementu – planu zagospodarowania przestrzennego. Wydaje
mi się zatem, że mamy do czynienia co najmniej z dużą niegospodarnością.
W związku z tym chciałbym zadać Pani Minister następujące pytania.
Czy inwestycja jest znana Pani Minister? Czy w dobie kryzysu wydawanie tak dużej kwoty jest rozsądne, mimo że to pieniądze unijne?
Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego zapewniają na portalu „Gazety Wrocławskiej”, że ich nowa strona internetowa będzie niezwykła. Czy
Pani Minister posiada informacje, na czym miałaby polegać owa „niezwykłość” nowej strony?
Czy jest jakiś ogólnopolski projekt rozwoju regionalnego w Polsce, w który wpisywałaby się między innymi tego rodzaju inwestycja? Czy inne urzędy marszałkowskie w Polsce również planują zainwestować takie sumy pieniędzy w nowy portal internetowy?
W jaki sposób nowa mapa miałaby przyciągnąć przedsiębiorców?
Czy jest możliwe, aby urząd zawarł umowę z gigantem Google, który
udostępnia takie mapy, zamiast projektować za ogromne pieniądze nową?
W ten sposób można oszczędzić nawet kilka milionów złotych.
Jarosław Obremski

�Odpowiedź
Warszawa, 13 września 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora Jarosława Obremskiego, przekazane
pismem BPS/043-38-1650/13 z 13 sierpnia 2013 r., przedstawiam następujące
wyjaśnienia dotyczące projektu „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask” (dalej: projekt e-DS”).
Ww. projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), dla którego Instytucją Zarządzającą jest
Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że za przeprowadzenie wszystkich procesów związanych z jego dofinansowaniem odpowiadał Samorząd Wojewódz-
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twa. W celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe oświadczenie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwróciło się do Instytucji Zarządzającej o szczegółowe wyjaśnienia,
które następnie przeanalizowało.
Projekt e-DS ma na celu utworzenie stale aktualizowanej platformy zawierającej
bardzo szeroki zakres informacji o województwie dolnośląskim. Ortofotomapa stanowi,
według wyjaśnień Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD),
stosunkowo niewielką część kosztów. Głównym elementem kosztowym e-DS jest opracowanie struktury oraz utworzenie bazy wiedzy, obejmującej następujące dziedziny:
geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna (w tym turystyka), ekonomia,
kartografia, geologia, bibliologia, ekologia, zoologia, botanika, historia, historia sztuki,
ochrona zabytków, ochrona dziedzictwa kulturowego, archeologia, etnologia. Ta kompleksowa baza wiedzy, zawierająca materiały zarówno tekstowe, liczbowe, graficzne
i audiowizualne, będzie dostępna przez internet w sposób umożliwiający interaktywne
połączenie poszczególnych rodzajów treści miedzy sobą oraz z punktami na ortofotomapie. W ramach projektu realizowana jest również m.in. szyna usług, interfejsy dla
programistów (API), które umożliwią wymianę danych z aplikacjami wytworzonymi
przez podmioty zewnętrzne, dostawa i instalacja wideobanerów, uruchomienie usług
web-TV, jak również – opracowane mają zostać aplikacje umożliwiające korzystanie
z e-DS z urządzeń mobilnych. Z uwagi na bardzo szeroki zakres projektu, występuje
w nim zatem wiele różnego rodzaju kosztów zarówno dotyczących opracowania treści,
prac programistycznych oraz wydatków infrastrukturalnych.
Należy przy tym zauważyć, że warunki przetargu na realizację projektu nie ograniczały wykorzystania przez wykonawcę już istniejących elementów treściowych (w tym
zdjęć lotniczych niezbędnych do wykonania ortofotomapy), natomiast określały wobec
ortofotomap wymagania jakościowe, wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z oczekiwań beneficjenta co do rozdzielczości, aktualności i jednorodności
map. Zdaniem UMWD: „Produkty komercyjne lub darmowe (w szczególności Google
Maps) charakteryzują się niejednorodnością rozdzielczości (na obszarach wiejskich, czy
o mniejszym zurbanizowaniu rozdzielczość jest poniżej 0,5 m, na obszarach miejskich
powyżej 0,5 m), niejednolitością pod względem aktualności (aktualizacja ortofotomapy
nie odbywa się cyklicznie, w związku z tym patrząc na dany teren mamy do czynienia
z niejednolitym czasowo obrazem)”. Sporządzone w ramach projektu mapy zostaną
włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co umożliwi wykorzystanie ich nie tylko na cele związane z funkcjonowaniem platformy e-DS, ale także
– jako podstawy dla działań planistycznych przedsiębiorców i samorządów lokalnych
(w tym: dla aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
Wydaje się zatem, że podkreślana przez przedstawicieli beneficjenta wyjątkowość
projektu dotyczy po pierwsze kompleksowości (tj. bardzo szerokiego zakresu tworzonej
bazy wiedzy), po drugie – zintegrowania poszczególnych dziedzin wiedzy między sobą
oraz z ortofotomapą o wysokich parametrach jakościowych, po trzecie – zapewnienia
wielu trybów dostępu do ww. treści. Dostępne w jednym miejscu wielowymiarowe
dane dotyczące poszczególnych obiektów i lokalizacji mogą odciążyć potencjalnych
inwestorów, a także innych klientów platformy e-DS, z konieczności poszukiwania
potrzebnych im informacji w wielu źródłach.
Ogólnopolskim projektem, w kontekście którego należy rozpatrywać przedmiotową
inwestycję w zakresie związanym z ortofotomapami, jest realizowany w ramach 7. osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 projekt
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii „Geoportal2”. Celem tego przedsięwzięcia jest
tworzenie i udostępnianie informacji przestrzennych w ramach elektronicznego dostępu do zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Geoportal (www.geoportal.gov.pl)
stanowi źródło informacji przestrzennych zarówno dla administracji samorządowej,
jak i dla przedsiębiorców. Zakres tego projektu o ogólnokrajowym zasięgu, mimo kilku punktów wspólnych, różni się od przedsięwzięcia wdrażanego przez Województwo
Dolnośląskie.
Warto podkreślić, iż projekty realizowane w ramach programów regionalnych, jak
i krajowych zobowiązane są do zachowania efektu synergii i komplementarności pod
względem planowanych rozwiązań, co jest przedmiotem analizy podczas oceny doku-
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mentacji projektowej składanej w procesie aplikowania o środki europejskie. Zawsze
oceniana jest również opłacalność inwestycji, sprowadzająca się do pytania, czy korzyści z realizacji projektu przeważają nad kosztami. Do każdego wniosku o dofinansowanie wnioskodawca obowiązkowo przedkłada studium wykonalności, w którym
powinien m.in. szczegółowo uzasadnić ekonomiczny sens projektu. Projekty są oceniane przez co najmniej dwóch niezależnych ekspertów.
W przypadku e-DS, podobnie jak w wielu projektach dotyczących szeroko rozumianej e-administracji, koszty są finansowe, skupione w jednym podmiocie i stosunkowo łatwo mierzalne, natomiast korzyści – często niefinansowe, rozłożone w czasie
i pomiędzy dużą liczbę podmiotów oraz bardzo trudne do oszacowania. Każda decyzja
o wsparciu tego rodzaju projektu jest zatem obarczona pewnym ryzykiem, którym zarządza (m.in. poprzez opracowanie kryteriów wyboru oraz organizację procesu oceny)
oraz które podejmuje na swoją odpowiedzialność właściwa instytucja zarządzająca
krajowym lub regionalnym programem operacyjnym.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem dowiedziałem się o cofnięciu przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego środków na konferencję pod tytułem „Przywracanie
zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich”.
Współpraca międzynarodowa, działalność upowszechniająca naukę, jak
i współpraca naukowa to cele realizowane przez organizatorów wspomnianej
konferencji, wymienione wśród sztandarowych celów działalności MNiSW.
Polityka historyczna na płaszczyźnie międzynarodowej, z uwagi na trudną przeszłość naszego państwa, powinna być zdecydowana i przemyślana.
Do spełnienia tych warunków niezbędna jest grupa ludzi skupiona na jej
realizacji. Niestety, po dymisji wiceministra w Pana resorcie Janusza Ciska
zlikwidowano również zespół do spraw polityki historycznej.
Konferencje takie, jak ta wymieniana, sukcesywnie odkłamywały historię i pozwalały poprawiać wizerunek Polski w oczach państw zachodnich,
co przekłada się na realne interesy polityki zagranicznej. W przeciągu kilkunastu lat udało się na przykład dokonać takiego odkłamania, jeśli chodzi
o usunięcie pojęcia „wyzwolenie Polski przez Armię Czerwoną” w anglosaskiej literaturze historycznej.
Krzywdzące Polskę oceny historyczne pojawiają się według ekspertów
bardzo często, a ich poprawa z pewnością nie nastąpi dzięki działaniom,
które są dość prowizoryczne.
W związku z przedstawionymi faktami chciałbym skierować do Pana
Ministra następujące zapytania:
1. Czy możliwa byłaby Pańska interwencja w sprawie konferencji organizowanej przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej
w Warszawie?
2. Jakie są szanse na przywrócenie zespołu do spraw polityki historycznej w Pańskim resorcie?
3. Jakie pomysły ma MSZ, abyśmy nie słyszeli o „polskich obozach koncentracyjnych”, zbrodniach, za którymi rzekomo stoją Polacy, i innych kłamstwach lub niedomówieniach, które kształtują obraz Polaków za granicami
naszego państwa?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski

�Odpowiedź
Warszawa, 2 października 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Jarosława Obremskiego (pismo
nr BPS/043-38-1651/13 z dnia 13 sierpnia br.) złożonego podczas 38. posiedzenia
Senatu RP, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania w nim zawarte, w oryginalnym ich brzmieniu.
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1. Czy możliwa byłaby Pańska interwencja w sprawie konferencji organizowanej przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej
w Warszawie?
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie uzyskał w tym roku wsparcie finansowe MSZ na konferencję „Przywracanie
zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich
podręcznikach akademickich”, która odbyła się w dniach 14–25 czerwca w Krakowie
i Warszawie. Ministerstwo, w granicach istniejących przepisów ustawowych i uregulowań wewnętrznych, dofinansowało trzy panele dyskusyjne konferencji oraz częściowo zrefinansowało koszty podróży zagranicznych gości. Pragnę również podkreślić, że
Instytut otrzymywał w ciągu ostatnich kilku lat wsparcie MSZ w ramach konkursów
Ministra SZ na łączną kwotę ponad 1.150 tys. zł. W bieżącym roku nie skorzystał jednak z tej możliwości i nie złożył wniosku do konkursu.
2. Jakie są szanse na przywrócenie zespołu do spraw polityki historycznej
w Pańskim resorcie?
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w ramach Departamentu Dyplomacji
Publicznej i Kulturalnej, działa komórka zajmująca się dyplomacją historyczną. We
współpracy z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi podejmuje ona działania
skoordynowane z ośrodkami i instytucjami krajowymi zajmującymi się popularyzacją
dziejów naszego kraju, mające na celu promocję polskiej historii, szczególnie najnowszej. Koordynuje także działania służące zwalczaniu stereotypów i dostarczaniu
rzetelnej wiedzy historycznej odbiorcom zagranicznym.
Ponadto, w ramach Ministerstwa funkcjonuje od połowy br. samodzielne stanowisko historyka MSZ, który zajmuje się działalnością promocyjną i informacyjną na
rzecz spójnego prezentowania na użytek wewnętrzny i zewnętrzny osiągnięć badawczych związanych z historią polskiej dyplomacji i innych, mających szczególne znaczenie dla działalności MSZ w zakresie budowy pamięci instytucjonalnej, związanej
z polską służbą zagraniczną. Koordynuje on również działania podejmowane w MSZ
i na placówkach dyplomatycznych w zakresie obchodów rocznicowych związanych
z nawiązaniem przez Polskę stosunków dyplomatycznych i członkostwem w organizacjach międzynarodowych.
3. Jakie pomysły ma MSZ, abyśmy nie słyszeli o „polskich obozach koncentracyjnych”, zbrodniach, za którymi rzekomo stoją Polacy, i innych
kłamstwach lub niedomówieniach, które kształtują obraz Polaków za
granicami naszego państwa?
W ramach przyjętej w 2009 r. Strategii Promocji Polski do 2015 r. MSZ podejmuje działania zapewniające polską obecność w narracji historycznej innych krajów.
Oznacza to systematyczne i konsekwentne działanie wg najważniejszych priorytetów
promocji historii Polski, mianowicie:
∙ ukazaniu Polski jako unikalnego laboratorium pozytywnych przemian w regionie, w tym poprzez uwypuklenie sukcesu polskiej transformacji oraz fenomenu
„Solidarności”;
∙ uwypukleniu treści historycznych, które poświadczają naszą wielowiekową
obecność w europejskiej przestrzeni polityczno-kulturowej, zarówno poprzez
odwołania do historii I Rzeczypospolitej, wieku XX, jak i ostatniego dwudziestolecia (aktywność Polski na forum organizacji międzynarodowych);
∙ akcentowaniu bogatej tradycji dialogu międzykulturowego oraz postaw obywatelskich ceniących różnorodność i broniących jej jako ważnego składnika kultury, zwłaszcza w kontekście stosunków polsko-żydowskich.
Powyższe priorytety służą zdefiniowaniu konkretnych działań zmierzających do
kreowania pozytywnego obrazu najnowszej historii Polski oraz przeciwdziałania używaniu „fałszywych kodów pamięci” w rodzaju „polskie obozy koncentracyjne”. Strategia ta obliczona jest na kilka najbliższych lat i obejmuje realizację takich działań jak:
∙ bezzwłoczne podejmowanie interwencji i żądanie sprostowań w przypadkach
zastosowania przez media błędnych i historycznie fałszywych określeń, przedstawianie w mediach krajów akredytacji rzetelnych informacji historycznych,
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dążenie do włączenia do ksiąg stylu i wewnętrznych kodeksów postępowania
redakcji zagranicznych prawidłowych sformułowań oraz zasad piętnowania za
używanie sformułowań zafałszowanych;
inspirowanie bilateralnej i wielostronnej współpracy historyków polskich i zagranicznych, wspólne publikacje, artykuły naukowe, seminaria, konferencje,
dystrybucja ważnych pozycji historycznych do zagranicznych bibliotek i instytucji naukowych;
szersze promowanie najnowszej historii Polski za pomocą „świadectw”, czyli
ukazanie zdarzeń historycznych przez pryzmat jednostki, poprzez zaangażowanie w projekt różnych instytucji krajowych (IPN, Muzeum Historii Polski, Ośrodek Karta), np. tak znaczące i symboliczne postacie z okresu II wojny jak Jan
Karski, Witold Pilecki, w ramach serii kilkunastu międzynarodowych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych;
wspieranie stałej współpracy z najważniejszymi zagranicznymi ośrodkami medialnymi, zaangażowanie polskich ekspertów podczas wizyt studyjnych, konferencji i seminariów, publikację materiałów, produkcję programów telewizyjnych, w tym dokumentalnych, prezentujących na podstawie doświadczeń historii Polski możliwości, jakie niesie transformacja ustrojowa;
inicjowanie tematycznych spotkań z młodzieżą i studentami innych krajów na
kierunkach humanistycznych, takich jak: politologia, historia, ekonomia przy
okazji realizacji określonych projektów historycznych, np. „Sukces polskiej
transformacji”, „Jan Karski. Niedokończona Misja”;
systematyczna praca nad zmianą treści zagranicznych podręczników do nauczania historii wg zaleceń, które są wypracowywane w wyniku międzyresortowych
narad MSZ, MNiSW, MEN, MKiDN i polskiego środowiska akademickiego oraz
rekomendacji II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski;
włączanie tematyki historycznej do priorytetów konkursów Ministra Spraw Zagranicznych, kierowanych do organizacji pozarządowych i instytucji naukowych.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
W środowisku przyszłych kierowców, ale i instruktorów oraz egzaminatorów coraz częściej mówi się o niezwykle kłopotliwych skutkach wprowadzonych ostatnio zmian w zakresie egzaminu na prawo jazdy.
Dużym problemem jest zakres pytań. Czasami są one groteskowe i dotyczą chociażby takich kwestii jak długość drążka zmiany biegów czy wymiarów tablicy rejestracyjnej. Zdawanie utrudniła sama forma egzaminu (na
przykład nie ma możliwości powrotu do rozwiązanych już zadań).
Początkowo myślano, że skutki zmian będą przede wszystkim skutkami natury finansowej. Wcześniej kandydaci na kierowców w zdecydowanej
większości bez większych problemów zdawali część teoretyczną. Teraz przyszli kierowcy, jak zakładano, lepiej się do egzaminu przygotują i przy okazji zostawią w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego więcej pieniędzy.
Efekt jest jednak inny. Na skutek chybionych zmian wiele osób tymczasowo lub całkowicie zrezygnowało z próby zdobycia prawa jazdy kategorii B.
W związku z tym pieniądze tracą WORD, szkoły jazdy, przyszli kierowcy,
firmy z branży. Frekwencja spada, a kierowców na drogach nie przybywa.
Brak możliwości czynnego uczestnictwa w ruchu drogowym powoduje wiele
utrudnień po stronie obywateli.
Chciałbym w tej sprawie skierować do Pana Ministra następujące pytania.
Czy ministerstwo ma zamiar podjąć działania, które zwiększą frekwencję zdających teoretyczną część egzaminu, a także spowodują, że egzamin
będzie dotyczył meritum wiedzy potrzebnej kierowcom?
W jaki sposób można usprawnić obie części egzaminu? Kiedy działania
te zostaną podjęte?
Z szacunkiem
Jarosław Obremski

�Odpowiedź
Warszawa, 12 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r. Nr BPS/043-38-1652/13, przy
którym przekazano oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego w sprawie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), egzamin państwowy składa się z części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami
generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej – dotyczy
sprawdzenia wiedzy określonej przepisami ustawy, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania
tramwajem.
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Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami
generowanymi w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.
WORD zamawiając system teleinformatyczny dokonał także zamówienia odpowiadających przepisom scenariuszy, opisów i wizualizacji stanowiących podstawę do generowania pytań egzaminacyjnych w tym systemie i odpowiada bezpośrednio za sprawdzenie, czy są one prawidłowe i mogą być zastosowane na egzaminie państwowym.
Zgodnie z wiedzą posiadaną przez resort dla sprawdzenia poprawności przygotowanych i umieszczonych w systemach teleinformatycznych WORD, zestawów informacji służących do generowania pytań egzaminacyjnych powołane były zespoły eksperckie, które sprawdziły czy są one właściwie przygotowane.
Należy wskazać, że rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach jednoznacznie określa zakres merytoryczny pytań zadawanych podczas części
teoretycznej egzaminu państwowego oraz sposób ich tworzenia i oceny. Zakres ten
odpowiada bezpośrednio wymaganiom określonym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.
Jednocześnie pragnę wskazać, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjęło działania zmierzające do wypracowania mechanizmu formalnego lub prawnego nadzoru nad treściami wchodzącymi w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
Odnosząc się do pytania dotyczącego obniżonej frekwencji kandydatów na kierowców uprzejmie informuję, że obecnie w przypadku osób spełniających wymagania do
uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami występuje znaczny niż demograficzny.
Jego działanie ma bezpośredni wpływ na ilość osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, a tym samym przystępujących do egzaminu państwowego na
prawo jazdy. Podobny efekt widać w przypadku uczelni wyższych, które mają problem
z naborem odpowiedniej liczby kandydatów na studia.
Podsumowując pragnę wskazać, że w mojej ocenie nowy system przeprowadzania
egzaminów na prawo jazdy, a w szczególności dynamiczny charakter pytań egzaminacyjnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na
fakt, że kandydaci na kierowców nie będą uczyli się pytań egzaminacyjnych na pamięć. Dodatkowo wskazuję, że uchwalony przez sejm ostateczny tekst ustawy o kierujących pojazdami jest wynikiem szeroko pojętego kompromisu osiągniętego pomiędzy
dyskutowanymi podczas prac propozycjami strony społecznej, strony rządowej oraz
posłów i senatorów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
W związku z nadchodzącym początkiem roku szkolnego do mojego biura
senatorskiego licznie napływają listy wyrażające obawy związane z wydatkami na niezbędne materiały do nauki. Ceny podręczników z każdym rokiem
rosną, co powoduje duże utrudnienia, szczególnie dla rodzin ubogich, ale
również wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci. Darmowa
edukacja w szkołach publicznych nie zwalnia całkowicie rodziców i opiekunów dzieci z obowiązku ponoszenia kosztów. Jest wiele rodzin, dla których
ten obowiązek jest trudny lub niemożliwy do zrealizowania.
Zdaję sobie sprawę ze skali problemu oraz ograniczonej możliwości zwolnienia rodzin z partycypowania w kosztach edukacji dzieci, wierzę jednak,
że są możliwości, aby złagodzić niedogodności i trudności w dostępie do materiałów naukowych. Podstawowym problemem, który jest zresztą przedmiotem największej liczby skarg, jest ciągle zmieniająca się lista dopuszczonych
podręczników, co uniemożliwia wielokrotne korzystanie z jednego egzemplarza podręcznika. Dłuższe obowiązywanie tego samego podręcznika byłoby korzystne nie tylko dla rodzin wielodzietnych, ale umożliwiłoby również
pozyskanie takiej pozycji na rynku wtórnym. Ponadto ceny podręczników
i ich liczba przypadająca na dziecko na rok bardzo często uniemożliwiają
rodzicom wywiązywanie się z obowiązku. Ogranicza to uczniom dostęp do
wymaganych materiałów, a w efekcie obniża poziom kształcenia.
W związku z tym proszę o ustosunkowanie się do zaprezentowanego
problemu i przedstawienie stanowiska ministerstwa w tej sprawie.
Z poważaniem
Andrzej Person

�Odpowiedź
Warszawa, 2013.09.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Persona na
38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r. (BPS-043-38-1653/13), uprzejmie
informuję.
Wymiana podręczników związana z wdrażaną od 2009 r. nową podstawą programową odbywa się sukcesywnie i dotyczy rokrocznie tylko dwóch roczników uczniów.
W roku szkolnym 2013/2014 konieczność wymiany podręczników będzie dotyczyła
tylko uczniów klasy V szkoły podstawowej i uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie pozostałych klas wszystkich typów szkół będą mogli korzystać z używanych
podręczników. Ponadto, jeżeli nauczyciel oceni, że poprzednia wersja podręcznika nie
różni się istotnie od tej wpisanej na listę podręczników zgodnych z nową podstawą
programową i uczniowie bez przeszkód mogliby z niej korzystać, może poinformować
uczniów o możliwości korzystania również z tej wersji.
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Należy podkreślić, że wyboru podręcznika nauczyciel powinien dokonywać, kierując się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów, którzy będą z niego korzystać. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników.
Natomiast dyrektor szkoły – zgodnie z art. 22a ust. 2e przywołanej ustawy – podaje
do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca danego roku, zestaw podręczników,
które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
Korzystaniu przez nauczycieli z takich samych podręczników w kolejnym roku
szkolnym sprzyja obowiązujące od 18 lipca 2012 r. rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania
do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752), które wprowadza
ograniczenie możliwości składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20%
objętości (nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do
użytku szkolnego).
Ograniczenie częstotliwości zmiany wydań podręcznika ułatwia nauczycielom i rodzicom wykorzystanie i zakup podręczników używanych.
Zgodnie z art. 22b ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły ma obowiązek podejmować działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły. Także decyzje dotyczące ewentualnego przekazywania używanych podręczników do bibliotek szkolnych są podejmowane na poziomie szkół.
W roku szkolnym 2011/2012 Minister Edukacji Narodowej zlecił kuratorom
oświaty kontrolę w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach.
W ramach tej kontroli sprawdzano m.in. czy dyrektorzy podejmują działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
Kontrolą zostało objęte 10% publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów (1 478 szkół podstawowych i 922 gimnazja).
Z zebranych danych wynika, że w 1457 szkołach podstawowych dyrektor podjął działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie
szkoły, także w 909 gimnazjach organizowano obrót używanymi podręcznikami.
Oznacza to, że 98,75% szkół podstawowych i gimnazjów objętych kontrolą organizowało obrót używanymi podręcznikami.
Najczęstsze formy tego typu działań to: kiermasz szkolny oraz indywidualna wymiana podręczników między uczniami, a także koordynowanie i organizacja wymiany
podręczników przez wychowawców poszczególnych klas.
Dyrektorzy umożliwiają przekazywanie używanych podręczników do biblioteki
szkolnej i wypożyczanie ich uczniom. Część szkół zakupuje zestawy podręczników
używanych do biblioteki szkolnej i wypożycza je uczniom.
W ramach przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 ww. kontroli sprawdzono również przestrzeganie przez szkoły przepisów art. 22a ust. 1 i 2e ustawy o systemie oświaty oraz zgodności wyboru podręczników z przepisami prawa.
Jedno z pytań kontrolnych dotyczyło powodów zmian podręczników przez nauczycieli. Wśród wymienianych odpowiedzi nauczyciele najczęściej wskazywali na konieczność dostosowania podręcznika do stopnia zaawansowania znajomości języka przez
uczniów (w przypadku podręcznika do języków obcych nowożytnych). Również zmiana
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia bywała powodem zmiany podręcznika.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje
konsekwentne działania, których celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów,
szczególnie pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W roku szkolnym 2013/2014 w ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc jest
udzielana na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych dla uczniów
pochodzących z rodzin o niskich dochodach, którzy w roku szkolnym 2013/2014 pod-
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jęli naukę w klasie I–III szkoły podstawowej, V klasie szkoły podstawowej oraz klasie
II szkoły ponadgimnazjalnej. Program obejmuje również uczniów odpowiednich klas
szkół artystycznych oraz szkół prowadzonych przez innych ministrów.
Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie:
– z klasy pierwszej szkoły podstawowej, o ile dochód w rodzinie nie przekracza na
1 osobę kwoty 539 zł netto, wyliczonej na podstawie ustawy o świadczeniach
rodzinnych,
– z klas pozostałych, o ile dochód w rodzinie nie przekracza na 1 osobę kwoty
456 zł netto, wyliczonej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Dodatkowo do pomocy mogą być zgłaszani uczniowie, u których ww. dochód przekracza ww. kwoty, jednakże nie więcej niż 5% uczniów w poszczególnej gminie uprawnionych do objęcia programem.
Przyjmując, że ww. opisane kryteria dostępu do pomocy wynosić będą odpowiednio 25,7% uczniów klasy pierwszej oraz 18,8% uczniów pozostałych klas – do programu uprawnionych będzie 393 728 uczniów.
Dodatkowo 5% uczniów, tj. 96 759 może otrzymać pomoc poza kryterium dochodowym. W grupie uczniów spoza kryterium dochodowego znajdują się również uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej. W 2012 r. uczniowie klasy pierwszej szkoły
podstawowej korzystali z programu wyłącznie na zasadzie spełniania podwyższonego
kryterium dochodowego, jednakże samorządy, dyrektorzy szkół oraz rodzice zgłaszali
potrzebę utrzymania dodatkowego kryterium również wobec tej grupy uczniów. Dotyczyło to przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych.
Analogicznie jak w latach 2010–2012 pomocą w formie dofinansowania zakupu
podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, obejmuje się uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz od 2013 r. również uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczących się w każdym typie szkoły dla
dzieci i młodzieży – bez względu na kryterium dochodowe. Przyjmuje się, że program
obejmie 85 116 uczniów niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rozdział 8a „Pomoc materialna dla ucznia”, uczniowie
mogą otrzymać wsparcie w ramach świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie
z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji
Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy
celowej budżetu państwa pn. „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.
Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 84,80 zł do 212,00 zł miesięczne i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi od 1 października 2012 r. 456 zł/netto na osobę w rodzinie. Wnioski o otrzymanie stypendium
szkolnego należy składać do 15 września danego roku, jednakże w uzasadnionych
przypadkach również po upływie ww. terminu. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uczeń może ubiegać się o zasiłek szkolny, którego udzielenie nie jest uzależnione od wysokości dochodu w rodzinie, zaś jego wysokość może wynosić maksymalnie
530 zł. Wniosek o tego typu pomoc nie może być złożony później niż na dwa miesiące
od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do ubiegania się o pomoc.
Ustawa o systemie oświaty w art. 90d ust. 2 wskazuje, iż stypendium szkolne
może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
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2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników,
3) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Wnioski o ww. formy pomocy składa się w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca
zamieszkania.
Zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty szkoła może udzielać stypendium
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią
ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to
stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi,
który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznawanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
Uczniowie mogą również ubiegać się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Procedury przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów prowadzone są na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca
2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na okres od września do
czerwca w danym roku szkolnym jednemu uczniowi z danej szkoły, który otrzymał
promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen
lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej
dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie. Procedury
przyznawania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania prowadzone są na podstawie art. 90i cytowanej wyżej ustawy i przywołanego rozporządzenia. Stypendium ministra może otrzymać:
– laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
– laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
– uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według
indywidualnego programu lub toku nauki,
– uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na
podstawie postanowień regulaminu studiów, dotyczących warunków uczestnictwa wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
– uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej. W roku 2011 i 2012 stypendium to wynosiło 3000 zł.
Pomoc materialna udzielana uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty
stanowi element szerszej pomocy udzielanej uczniom przez państwo. Składają się na
nią m.in.: wypłacany na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
1) dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł, przyznawany z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej,
2) odatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania przysługujący matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany
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jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub
gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
albo
b) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek
szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Ponadto uprzejmie informuję Pana Senatora, że w ramach realizowanego od 2012 r.
projektu systemowego E-podręczniki do kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, trwają prace nad przygotowaniem interaktywnych i multimedialnych e-podręczników przeznaczonych do nauczania wybranych przedmiotów na poszczególnych etapach edukacyjnych, które będą nieodpłatnie udostępnione na przygotowanym do tego celu portalu edukacyjnym.
Projekt systemowy „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” jest przedsięwzięciem
wpisanym w jeden z czterech głównych obszarów działań, przewidzianych w Rządowym programie Cyfrowa Szkoła.
Celem projektu jest rozszerzenie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do bezpłatnych i otwartych e-podręczników oraz
2,5 tysiąca uzupełniających je zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej.
E-podręczniki wytworzone w ramach projektu będą przeznaczone do nauczania
w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych. E-podręczniki
będą udostępniane na wolnych licencjach. Będą one dostępne zarówno w wersji online
(w chmurze obliczeniowej), jak i offline na komputerach stacjonarnych i przenośnych,
tabletach, smartfonach i e-czytnikach, lub innych mobilnych urządzeniach mających
funkcje komputera bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania, co jest
kluczowe dla zapewnienia maksymalnej ich dostępności. Będą również przygotowane
w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez uczniów niepełnosprawnych.
Projekt zakłada opracowanie elektronicznych podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, zajęć komputerowych,
informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa (łącznie 18 podręczników, obejmujących co
najmniej jeden etap edukacyjny do 14 przedmiotów/zajęć edukacyjnych).
Opracowane zostały już założenia funkcjonalne i technologiczne platformy do tworzenia i upowszechniania e-podręczników. Partner technologiczny przygotował narzędzia do pracy dla autorów i redaktorów, a partnerzy merytoryczni pracują już nad
koncepcjami i opracowaniem podręczników do poszczególnych przedmiotów.
Zgodnie z założonym harmonogramem projektu, we wrześniu 2013 r. będą gotowe próbne wersje wybranych rozdziałów e-podręczników do matematyki. Wszyscy
zainteresowani będą mogli korzystać z tych podręczników za darmo, w tym kopiować,
przerabiać i drukować. Cyfrowy podręcznik będzie uzupełnieniem oferty tradycyjnych,
papierowych podręczników. Do września 2015 r. będą przygotowane i udostępnione
wszystkie planowane podręczniki.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
6 czerwca bieżącego roku na trzydziestym czwartym posiedzeniu Senatu RP zostało wystosowane do Pana Ministra oświadczenie mające na celu
zdobycie informacji na temat dostosowania krajowych przepisów do prawa
Unii Europejskiej dotyczącego zakazu testowania kosmetyków oraz składników do ich produkcji na zwierzętach.
W odpowiedzi z dnia 22 lipca bieżącego roku na to oświadczenie jest
zawarta informacja, iż w polskim ustawodawstwie nie są przewidziane
sankcje karne za złamanie tego zakazu. Ponadto do tej pory nie zostały
wprowadzone przepisy określające sankcję w formie administracyjnych kar
pieniężnych.
Okres przejściowy związany z wejściem w życie rozporządzenia
nr 1223/2009 trwał cztery lata i zakaz obowiązuje od 11 marca bieżącego
roku. Biorąc to pod uwagę, proszę o podanie stanu prac związanych z wprowadzeniem sankcji w formie administracyjnych kar pieniężnych oraz proponowane rozwiązania w tym zakresie.
Z poważaniem
Andrzej Person

�Odpowiedź
Warszawa, 2013.09.24
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1654/13,
przy którym przekazany został tekst oświadczenia złożonego przez Senatora Andrzeja
Persona w temacie stanu prac związanych z wprowadzeniem sankcji w formie administracyjnych kar pieniężnych za złamanie zakazu testowania kosmetyków oraz
składników do ich produkcji na zwierzętach, a także proponowanych rozwiązań w tym
zakresie, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
W Głównym Inspektoracie Sanitarnym prowadzone są prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych, dostosowującym przepisy krajowe o kosmetykach
– do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009
z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, w którym zaproponowano wprowadzenie sankcji również za nieprzestrzeganie zapisów art. 18 ww.
rozporządzenia. Na obecnym etapie prac legislacyjnych, za nieprzestrzeganie przepisów związanych z zakazem przeprowadzania testów na zwierzętach projekt przewiduje
wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości do 30 000 zł.
Projektowana ustawa jest na etapie prac wewnętrznych, czyli przed przekazaniem
do uzgodnień wewnętrznych i przed wystąpieniem do Pana Jacka Cichockiego, Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewod-
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niczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, z prośbą o włączenie jej
do wykazu prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów oraz o wyrażenie
zgody na odstąpienie od wymogu opracowania projektu założeń do projektu ustawy,
zgodnie z §6 ust. 1a w związku z §6 ust. 1b pkt 2 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia
19 marca 2002 r. Regulamin prac Rady Ministrów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Bolesława Piechy,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracamy się o zbadanie bulwersującej sprawy pani Heleny Fleszar,
zamieszkałej w Rybniku, współwłaścicielki spółki jawnej „Techdom”. W dniu
20 marca 2001 r. spółka ta zawarła umowę o współpracy z „Gillette Poland” SA w Warszawie, zgodnie z którą spółka „Gillette” zobowiązała się
dostarczać towary spółce „Techdom”. W dniu 28 marca 2001 r. firma „Gillette” dostarczyła towar o wartości 84 609,77 zł wraz z fakturą – towar, który
nigdy nie był zamówiony przez spółkę „Techdom”. W związku z czym pani
Fleszar zakwestionowała tę dostawę, a po negocjacjach ustaliła, że dostarczony towar pozostanie w jej magazynie do czasu wymagalności faktury,
zaś po upływie tego terminu towar niesprzedany zostanie odebrany przez
dostawcę. W związku z powyższym w dniu 11 maja 2001 r. pani Fleszar
zażądała od spółki „Gillette” wystawienia faktury korygującej za towar niesprzedany lub wyrażenia pisemnej zgody na zapłatę po jego sprzedaży z odstąpieniem od naliczenia odsetek. I od tego momentu rozpoczął się dramat
pani Fleszar, który doprowadził do upadku jej firmy i do tragedii.
W obszernej dokumentacji oraz w licznych postępowaniach sądowych
z powództwa koncernu „Gillette”, a obecnie Procter&Gamble, przeciwko pani
Fleszar wysoce zastanawiające jest działanie wymiaru sprawiedliwości,
a dokładnie fakt, że sądy wydają różne wyroki w tej samej sprawie (procesy w latach 2002/2003 i 2004/2005) – chodziło o to samo roszczenie,
związane z towarem z niezamówionej dostawy. W tej sprawie zastanawiające jest to, że skoro pierwsze dwa wyroki Sądu Okręgowego w Gliwicach
z 2002 r. i Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2003 r. były pozytywne dla
spółki „Techdom”, to jakie czynniki zadziałały, iż drugi wyrok wydany w tej
samej sprawie przez tego samego sędziego jest diametralnie inny, mimo tych
samych materiałów dowodowych, a ponadto nosi znamiona przestępstwa
zmuszania do wydania towaru bez faktury, karania pani Fleszar grzywnami
i więzieniem.
Zatem zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego z prośbą o rozważenie, czy działania przeciwko pani Fleszar nie mają charakteru zmuszania do popełnienia przestępstwa podatkowego.
Także uwadze Pani Rzecznik polecam sprawę pani Fleszar, a dokładnie
dwa jej aspekty:
1. W polskim kodeksie postępowania cywilnego jest art. 379 jednoznacznie stwierdzający, że nie wolno dwa razy sądzić tej samej sprawy, gdyż
wówczas postępowanie sądowe jest nieważne – a w tym przypadku mamy
do czynienia z taką właśnie sytuacją;
2. Nie dość, że sądy wydają różne prawomocne wyroki w tej samej sprawie, to Sąd Okręgowy w Gliwicach, nie wiadomo z jakich powodów, odmawia pani Fleszar dostępu do materiału dowodowego – pisma i wnioski pani
Fleszar, zarówno do prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, jak i do prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach (np. skarga z 16 maja 2005 r., pismo
z 26 czerwca br. oraz ponaglenie z 5 lipca br.) pozostają bez odpowiedzi.
W sprawie tej możemy mieć do czynienia z bardzo poważną krzywdą
i niesprawiedliwością, dlatego jeszcze raz ponawiamy apel o wnikliwe przejrzenie tej sprawy i rozważenie odpowiednich środków prawnych. Postępowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości pozostawia nieodparte
wrażenie niesamowitego bałaganu lub, co gorsza, świadomej dezinformacji
mającej na celu ukrycie własnej niekompetencji.
Z wyrazami szacunku
Bolesław Piecha
Grzegorz Wojciechowski
Jan Maria Jackowski
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�Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 16.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 roku (sygn.
BPS/043-38-1655-PG/13), wspólne oświadczenie złożone przez Panów Senatorów
Bolesława Piechę, Grzegorza Wojciechowskiego i Jana Marię Jackowskiego podczas
38. posiedzenia Senatu RP w dniu 09 sierpnia 2013 roku, dotyczące prawidłowości
postępowań sądowych prowadzonych z udziałem p. Heleny Fleszar – współwłaścicielki spółki jawnej „Techdom”, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego
badania zarówno w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach jak i Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, akt postępowań Sądu Okręgowego w Gliwicach o sygn. X GC
175/02 i X GC 236/04, opisanych w oświadczeniu Panów Senatorów, ustalono co
następuje.
Pani Helena Fleszar, Krystyna Wieczorek oraz Pan Mirosław Fleszar prowadzili spółkę jawną „Techdom”. W dniu 20 marca 2001 roku spółka ta zawarła umowę
o współpracy z „Gillette Poland” Spółka Akcyjna w Warszawie (od 2005 roku, firma
Procter & Gamble).
Zgodnie z umową, spółka „Gillette” zobowiązała się dostarczać towary spółce
„Techdom”. Podstawą dostaw miały być szczegółowo określone zamówienia, a w nich
wskazane terminy dostaw i zapłaty oraz ilość towaru. W dniu 28 marca 2001 roku
firma „Gillette” dostarczyła spółce Heleny Fleszar towar o wartości 84.609,77 zł wraz
z fakturą. Towar ten nigdy nie był zamówiony przez spółkę „Techdom”, w związku
z powyższym Helena Fleszar zakwestionowała tę dostawę. Po negocjacjach ustaliła, że
dostarczony towar pozostanie w jej magazynie do czasu wymagalności faktury, a po
upływie tego terminu towar niesprzedany zostanie odebrany przez dostawcę. W dniu
11 maja 2001 roku Helena Fleszar zażądała od spółki „Gillette” wystawienia faktury
korygującej za towar niesprzedany lub wyrażenie pisemnej zgody na zapłatę po jego
sprzedaży z odstąpieniem od naliczenia odsetek.
Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia co do procedury zwrotu towaru,
dlatego też spółka „Gilette” wystąpiła do Sądu Okręgowego w Gliwicach przeciwko
spółce „Techdom” o zapłatę za dostarczony towar.
Wyrokiem z dnia 26 września 2002 roku (sygn. X GC 175/02) Sąd Okręgowy
w Gliwicach w sprawie tej, w części dotyczącej żądania zapłaty kwoty przekraczającej
82 357,39 zł, umorzył postępowanie a w pozostałej części oddalił powództwo.
Podstawą takiego orzeczenia było ustalenie przez sąd, że umowa z dnia 28 marca
2001 roku nie może być traktowana jako element umowy sprzedaży, gdyż dostawa towaru nie miała żadnego oparcia w umowie stron, a była tylko inicjatywą jednej z nich.
Dlatego też, zdaniem sądu, powód nie mógł domagać się zapłaty za pozostały towar
w sytuacji, gdy spółka „Techdom” deklarowała chęć zwrotu towaru. Okoliczność, że
strony pozostają w sporze o procedurę zwrotu towaru nie ma żadnego znaczenia w niniejszej sprawie, co podkreślił sąd w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
Od powyższego orzeczenia apelację złożył powód zarzucając sprzeczność ustaleń
sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, naruszenie prawa procesowego, to jest art. 328 §2 k.p.c. i nierozstrzygnięcie o roszczeniu powoda w stosunku
do trzeciego pozwanego – Krystyny Wieczorek.
Wyrokiem z dnia 24 lipca 2003 roku (sygn. 1 ACa 1676/02) Sąd Apelacyjny w Ka
towicach sprostował oznaczenie strony pozwanej jako Helena Fleszar, Mirosław Fleszar i Krystyna Wieczorek, oddalając apelację powoda i zażalenie strony pozwanej
(odnośnie do kosztów).
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Sąd odwoławczy co do meritum podzielił stanowisko sądu I instancji.
W związku z tym, że strony w dalszym ciągu nie doszły do porozumienia, spółka
„Gillette” wystąpiła do Sądu Okręgowego w Gliwicach z pozwem o wydanie towaru
i zapłatę, podnosząc, że w dniu 18 listopada 2002 r. został sprawdzony stan magazynowy towaru dostarczonego przez nich, z którego wynikało, że pozwana firma posiada
towar na kwotę 70.164,62 zł brutto, a brakuje towaru o wartości 11.984,14 zł. W dniu
17 października 2003 r. powód wezwał pozwaną do zwrotu towaru. W odpowiedzi pozwana oświadczyła, że towar jest przygotowany do zwrotu, ale jest nielegalnie u niej
magazynowany i dlatego stanowi jej własność. Wszelkie próby porozumienia zakończyły się fiaskiem i dlatego koniecznym stało się wniesienie pozwu.
Po przeprowadzeniu postępowania Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia
18 października 2004 roku (sygn. X GC 236/04) zasądził od pozwanej spółki „Techdom” na rzecz powoda „Gillette” kwotę 6.869,36 zł i nakazał pozwanej wydanie towaru
szczegółowo go opisując.
Sąd ustalił, że roszczenie powoda jest zasadne, gdyż jest on w dalszym ciągu właścicielem towaru, skoro pomiędzy stronami nigdy nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Stąd też powód, zgodnie z art. 222 k.c., może żądać od pozwanej zwrotu towaru.
Zatrzymanie rzeczy przez pozwaną było bezprawne i nie należała jej się zapłata za przechowanie towaru, gdyż wynagrodzenie za przechowanie rzeczy nie jest nakładem.
Orzeczenie to zostało zaskarżone przez stronę pozwaną.
Wyrokiem z dnia 29 lipca 2005 roku (sygn. I ACa 445/05) apelacja została oddalona.
Sąd odwoławczy uznał, iż sąd I instancji dokonał właściwej oceny materiału dowodowego i wydał trafne rozstrzygniecie. W związku z powyższym, w dniu 29 sierpnia
2005 roku, sąd nadał klauzulę wykonalności wyrokowi z dnia 18 października 2004
roku w sprawie o sygn. X GC 236/04.
Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, że postępowania Sądu Okręgowego
w Gliwicach o sygn. X GC 175/02 i X GC 236/04, wbrew twierdzeniom Pani Heleny
Fleszar oraz Panów Senatorów nie były tożsame, gdyż pierwsze z nich dotyczyło zapłaty za towar, a drugie wydania towaru i zapłaty za część brakującego towaru.
Kluczowe zastrzeżenia Pani Heleny Fleszar dotyczą przede wszystkim postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w wyniku uprawomocnienia się drugiego z wymienionych wyroków.
W toku prowadzonego od listopada 2005 roku postępowania egzekucyjnego Pani
Helena Fleszar nie wskazała, do dnia dzisiejszego, gdzie znajdują się przedmioty, które jest zobowiązana wydać wierzycielowi. Stąd też stosowane były wobec niej przez sąd
środki przymusu w postaci grzywny oraz areszt.
Pani Helena Fleszar skorzystała także, samodzielnie z przewidzianej w art. 840
k.p.c. możliwości wywiedzenia powództwa przeciwegzekucyjnego – o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.
Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział 1 Cywilny w sprawie o sygn. I C 238/10 nie
uwzględnił żądania Heleny Fleszar. a następnie Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2013 r., sygn. III Cz 304/13 oddalił zażalenie skarżącej.
W tym stanie rzeczy badanie wskazanych akt, nie dało podstaw do podjęcia przez
prokuratora działań pozakarnych w omawianych sprawach, o czym Pani Helena Fleszar została powiadomiona. Badanie to nie dostarczyło również podstaw do uznania,
iż czynności podjęte w tych postępowaniach mają charakter „zmuszania jej do popełnienia przestępstwa podatkowego”.
Wykraczając poza zakres pytań skierowanych w tej sprawie do Prokuratora Generalnego i odnosząc się do zawartego w tym oświadczeniu jednoczesnego pytania
zadanego Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dotyczącego nieprawidłowego działania
Sądów: Rejonowego w Rybniku, Okręgowego w Gliwicach oraz Apelacyjnego w Katowicach, polegającego na odmowie dostępu Pani Helenie Fleszar do materiału dowodowego oraz braku odpowiedzi na wnioski kierowane przez wyżej wymienioną do prezesów
wskazanych sądów, wyjaśnić należy, że właściwym do zajęcia stanowiska w tym zakresie jest Minister Sprawiedliwości, sprawujący administracyjny nadzór nad sądami,
nie zaś Prokurator Generalny.
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Nadto uprzejmie informuję, że Pani Helena Fleszar była także uczestnikiem dwóch
postępowań karnych, prowadzonych w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, na kanwie omawianych wyżej procesów cywilnych.
Spółka „Gillette”, równolegle z wytoczeniem powództwa o wydanie towaru, złożyła
w Prokuraturze Rejonowej w Rybniku zawiadomienie o przywłaszczeniu towaru przez
Helenę Fleszar.
Postępowanie, prowadzone w tej sprawie pod sygn. 2 Ds 1789/07, zostało prawo
mocnie umorzone, wobec braku znamion czynu zabronionego.
Pani Helena Fleszar natomiast, skierowała zawiadomienie o popełnieniu przestępstw, polegających na przekroczeniu uprawnień przez sędziego Sądu Rejonowego
w Rybniku, w związku z wydaniem postanowienia o zastosowaniu wobec niej aresztu
na okres 1 miesiąca za odmowę ujawnienia ruchomości w postępowaniu o wyjawienie
przedmiotu wydania, przez co czuje się ona nękana i zagrożona osadzeniem w areszcie, a także na niedopełnieniu obowiązków przez sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Apelacyjnego w Katowicach, poprzez oparcie orzeczeń na dokumentach,
których brak w aktach sprawy.
Do prowadzenia w tej sprawie postępowania Prokurator Okręgowy w Gliwicach
wyznaczył, w trybie §122 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
24 marca 2010 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Prokuraturę Rejonową w Raciborzu.
Postanowieniem z dnia 10 maja 2013 roku odmówiono w tej sprawie wszczęcia
postępowania przygotowawczego, wobec braku znamion czynu zabronionego.
Decyzja ta nie jest prawomocna wobec złożenia przez Panią Helenę Fleszar zażalenia, które do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane przez sąd.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

�Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 11.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2013 r. (nr BPS/043-38-1655-RPO/13),
dotyczącego oświadczenia Panów Senatorów Bolesława Piechy, Grzegorza Wojciechowskiego i Jana Marii Jackowskiego, złożonego w dniu 9 sierpnia 2013 r. podczas 38. posiedzenia Senatu RP w sprawie sytuacji Pani Heleny Fleszar, pragnę uprzejmie poinformować, że stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie zostało przesłane
składającym oświadczenie. W załączeniu przesyłam kserokopię udzielonej odpowiedzi.
Pragnę również zapewnić, że wobec licznych skarg samej Wnioskodawczyni oraz
przedstawicieli organów władzy, Rzecznik Praw Obywatelskich udzielał wszystkim zainteresowanym szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
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Stanowisko
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 11.09.2013 r.
Pan
Bolesław Piecha
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu
9 sierpnia 2013 r., dotyczące wniosku o podjęcie interwencji w sprawie Pani Heleny
Fleszar, uprzejmie informuję, iż w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 1987
roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.),
przedmiotowa sprawa została zbadana w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
W trakcie badania sprawy Pani Heleny Fleszar – będącej przedmiotem postępowania prowadzonego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od 2005 roku – ustalono,
że w pierwszym z postępowań sądowych Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia
26 września 2004 roku oddalił powództwo Gillette Poland o zapłatę przeciwko TECHDOM Spółce Jawnej Hurtowni Artykułów Gospodarstwa Domowego Wyrobów i Części
Zamiennych Helena Fleszar i Mirosław Fleszar w Rybniku (sygn. akt X GC 175/02). Zaś
Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację powoda wyrokiem z dnia 24 lipca 2003
roku (sygn. akt I ACa 1676/02). W drugim natomiast postępowaniu w dniu 18 października 2004 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził od pozwanej – TECHDOM Spółki
Jawnej Hurtowni Artykułów Gospodarstwa Domowego Wyrobów i Części Zamiennych
Helena Fleszar i Mirosław Fleszar w Rybniku kwotę 6 869,35 zł wraz z odsetkami oraz
nakazał pozwanej, aby wydała szczegółowo opisane artykuły (sygn. akt X GC 236/04).
Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację pozwanej wyrokiem z dnia 29 lipca 2005
roku (sygn. akt I ACa 445/05). Według Wnioskodawczyni obie sprawy dotyczyły tego
samego przedmiotu sporu. Wynik badania przedmiotowej sprawy nie potwierdził jednak
stawianych przez Skarżącą zarzutów. Pierwsza sprawa dotyczyła żądania zapłaty za
niezamówiony towar, druga zaś wydania dostarczonych towarów.
Uprzejmie pragnę także wyjaśnić, że w chwili obecnej, wobec zakończenia wskazanych spraw sądowych, w tym zakresie Rzecznik nie dysponuje żadnymi procesowymi
środkami działania, za pomocą których mógłby udzielić Wnioskodawczyni skutecznej
pomocy. Rzecznik Praw Obywatelskich w zakresie zaskarżania prawomocnych orzeczeń sądowych dysponuje wyłącznie środkami przewidzianymi przepisami Kodeku
postępowania cywilnego. Jednakże w niniejszej sprawie skarga kasacyjna jest niedopuszczalna z uwagi na treść art. 3985 §2 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie
z którym termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich
wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem – od chwili doręczenia orzeczenia stronie.
Zważyć należy, że w nadesłanej sprawie prawomocne orzeczenia Sądu Apelacyjnego
w Katowicach zostały wydane ponad 8 lat temu, zatem w tym przypadku wniesienie
skargi kasacyjnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich jest niedopuszczalne.
Nadmieniam również, że Wnioskodawczyni otrzymała nie tylko żądane dokumenty
z akt powołanych wyżej spraw sądowych, lecz jest również w posiadaniu kserokopii
wszystkich kart z akt sądowych, a zatem całości materiału dowodowego stanowiącego
podstawy rozstrzygnięcia w obu postępowaniach. Ocena tych dowodów została dokonana przez sądy, zaś jej wyrazem są sporządzone uzasadnienia wyroków.
Mając na względzie powyższe, mimo zrozumienia trudnego położenia Pani Heleny
Fleszar, z przykrością informuję, że wyniki badania niniejszej sprawy nie pozwalają
Rzecznikowi Praw Obywatelskich na podjęcie oczekiwanej interwencji.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

147

Oświadczenie senatora Mariana Poślednika
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
W projekcie tak zwanej ustawy sześciolatkowej, która zakłada odroczenie obowiązku szkolnego dla połowy sześciolatków z 2008 r., resort edukacji proponuje, by klasy I–III w szkołach podstawowych liczyły nie więcej niż
dwudziestu pięciu uczniów. Od września 2014 r. przepis dotyczyłby klas
pierwszych, w 2015 r. pierwszych i drugich, a od września 2016 r. klas I–III.
Samorządowcy obawiają się, że takie rozwiązanie będzie ich dużo kosztowało, bo tam, gdzie do tej pory powstałby jeden oddział dwudziestosześcioosobowy, trzeba będzie zakładać dwa trzynastoosobowe.
W świetle powyższych informacji proszę o odpowiedź, czy dostrzega
Pani wyżej opisany problem. W jaki sposób ministerstwo zamierza go rozwiązać? Czy ministerstwo pracuje nad optymalnym rozwiązaniem, zwiększając na przykład subwencję oświatową dla gmin prowadzących szkoły
podstawowe?
Z poważaniem
Marian Poślednik

�Odpowiedź
Warszawa, 2013.09.03
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Mariana Poślednika – (BPS/043-38-1656/13) – w sprawie zmian w ustawie o systemie oświaty w zakresie posyłania
do szkół sześciolatków, uprzejmie informuję.
Proponowana zmiana ograniczenia wielkości oddziałów do 25 uczniów wynika
z potrzeby zminimalizowania obaw części rodziców dzieci sześcioletnich, które od dnia
1 września 2014 r. obligatoryjnie rozpoczną edukację szkolną, oraz z potrzeby łagodnego
zakończenia, rozpoczętego w 2009 r. procesu obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe między innymi poprzez stworzenie
w klasach I–III publicznej szkoły podstawowej warunków edukacji podobnych do tych,
z którymi dziecko miało do czynienia, korzystając z wychowania przedszkolnego.
Aby uniknąć tworzenia w publicznych szkołach podstawowych oddziałów klas I–III
o zbyt dużej liczbie uczniów, od dnia 1 września 2014 r. sukcesywnie będzie wprowadzane, obowiązujące już w wychowaniu przedszkolnym, ograniczenie maksymalnej liczby uczniów w oddziale. Zgodnie z projektowanymi zmianami, liczba uczniów
w oddziałach klas I–III publicznej szkoły podstawowej docelowo, tj. od dnia 1 września
2016 r., nie będzie większa niż 25.
Należy przy tym podkreślić, że liczba szkół podstawowych, w których średnia
wielkość oddziału przekracza 25 uczniów stanowi zdecydowaną mniejszość. W zdecydowanej większości szkół podstawowych średnia wielkość oddziału nie przekracza
25 uczniów, szczególnie na terenach wiejskich.
Odsetek szkół z oddziałami liczącymi nie więcej niż 25 uczniów wynosi 92% w klasie I i II, 93% w klasie III, 91% w klasie IV, 90% w klasie V oraz 91% w klasie VI.
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Średnia wielkość oddziału w szkole podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 wynosi
18,1 uczniów, z tego w klasie I – 17,7 uczniów. W miastach średnia jest wyższa i wynosi 21,0 uczniów (również w klasie I). Na terenach wiejskich średnia wielkość oddziału
w szkole podstawowej wynosi 15,0 uczniów, a w klasie I jest jeszcze niższa i wynosi
14,2 uczniów.
Wprowadzone ograniczenie wielkości oddziału wiąże się ze zwiększeniem wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Szacuje się, że w roku 2014 wzrost wydatków jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu wyniesie 47 mln zł, przy przyjętym założeniu, że koszty utrzymania dodatkowego oddziału równe są wynagrodzeniom
nauczycieli realizujących ramowy program nauczania, tj. 86 tys. zł rocznie.
Szacunki te zakładają jednak bierne zachowanie się jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że aktywne zarządzanie siecią szkolną przez gminy może
znacząco pomniejszyć te wydatki. Gminy poprzez możliwość kreowania sieci szkół
podstawowych, w tym ustalania obwodów szkolnych, mogą optymalizować liczbę
uczniów w szkołach podstawowych. Dla jednostek samorządu terytorialnego, w których funkcjonuje więcej niż jedna szkoła podstawowa, można założyć że w przypadku
80% obwodów szkolnych będzie możliwa skuteczna zmiana ich zasięgu.
Oznacza to, że w zdecydowanej większości przypadków gminy mogą aktywnie zarządzać siecią szkolną poprzez kreowanie sieci szkół podstawowych, w tym ustalać
obwody szkolne, tak by optymalizować liczbę uczniów w szkołach podstawowych.
W szczególności, w przypadku opisanym w oświadczeniu złożonym przez Pana Senatora Mariana Poślednika, tam, gdzie do tej pory powstałby jeden oddział dwudziestosześcioosobowy nie będzie trzeba zakładać dwóch oddziałów trzynastoosobowych
w sytuacji, gdy gmina aktywnie zarządza siecią szkolną. Ci uczniowie, którzy przekraczają ustanowioną ograniczeniem liczbę uczniów w oddziale (tj. 25 uczniów) będą
mogli zacząć edukację w innej szkole (w ramach ustalonego przez gminę obwodu
szkolnego), w której oddziały są mniej liczne. Taka sytuacja nie wymaga więc tworzenia dodatkowych oddziałów. W przypadku aktywnego zarządzania przez gminy siecią
szkolną wzrost wydatków jednostek samorządu terytorialnego w związku z wprowadzeniem ograniczenia wielkości oddziału w roku 2014 wyniesie 10 mln zł.
Zmiany w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie nie będą wymagały corocznego podwyższania części oświatowej subwencji ogólnej o wyliczone kwoty na dany rok. Część
oświatowa subwencji ogólnej, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526,
z późn. zm.), na dany rok jest bowiem korygowana o kwotę innych wydatków z tytułu
realizacji zadań oświatowych. Zmiana realizowanych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z mniejszą liczbą uczniów i nauczycieli,
pozwoli na skierowanie środków na finansowanie ewentualnych, stosunkowo niedużych wydatków związanych z wprowadzonym limitem liczby uczniów w oddziałach
w klasach I-III szkoły podstawowej. Podział części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego będzie uwzględniał kierowanie odpowiednich dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących
szkoły podstawowe.
Nie jest więc wcale oczywiste, że określenie maksymalnej liczby 25 uczniów w oddziale musi być bardzo uciążliwe dla jednostek samorządu terytorialnego. Istotne
znaczenie ma również obecne ograniczenie wielkości oddziału przedszkolnego, które
wynosi 25 dzieci w oddziale, a więc tyle samo, co zaproponowana maksymalna liczebność oddziałów klas I–III szkół podstawowych.
Z szacunkiem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Przemysław Krzyżanowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Dochodzą niepokojące sygnały z Komisji Europejskiej, która chce wprowadzić zmiany w przepisach mogące zaszkodzić pracującym niepełnosprawnym. Zmniejszenie pomocy publicznej dla zakładów zatrudniających osoby
niepełnosprawne może spowodować ich upadek, a co gorsza, na bezrobociu
może znaleźć się ponad sto tysięcy osób.
Jak wiadomo, państwo może wspierać finansowo zatrudnianie niepełnosprawnych. Według nowego, kontrowersyjnego rozporządzenia wysokość
kwoty na ten cel ma się obniżyć. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej
tylko 0,01% PKB lub 100 milionów euro mogłoby być wydane w ten sposób.
W przypadku Polski to około 400 milionów zł. Warto podkreślić, że w Polsce
na przedmiotową pomoc potrzeba około 3 miliardów zł.
W projekcie rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzającym limity
kwotowe pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych proponuje
się, aby wynosiły one 0,01% PKB państwa członkowskiego i weszły w życie
od 1 stycznia 2014 r.
Nie trzeba chyba przekonywać, że brak dofinansowania będzie katastrofą. W Polsce działa siedemnaście tysięcy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pracuje u nich dwieście czterdzieści tysięcy
ludzi. W samej Wielkopolsce jest ponad dwieście zakładów pracy chronionej,
w których zatrudnienie ma osiemnaście tysięcy ludzi.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zeszłym roku wydał 3 miliardy zł na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych. Po zmianie przepisów dysponowałby kwotą w wysokości
około 150–200 milionów zł.
Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o odpowiedź, czy dostrzega Pan
opisany problem, a jeśli tak, to w jaki sposób ministerstwo zamierza go rozwiązać. Czy ministerstwo wie, na ile realne jest wejście w życie tego kontrowersyjnego rozporządzenia?
Z poważaniem
Marian Poślednik

�Odpowiedź
Warszawa, 22.08.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszała przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 roku, znak: BPS/043-38-1657/13 oświadczenie złożone podczas 38. posiedzenia Senatu przez Pana Mariana Poślednika – Senatora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzającego limity
kwotowe pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, uprzejmie informuję, że w chwili obecnej nie można przesądzać ostatecznej treści przepisów tego
rozporządzenia.
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Negatywne stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do nowego warunku wyłączającego obowiązek
notyfikacji programu pomocowego, którego budżet nie przekracza 0,01% produktu
krajowego brutto w roku poprzednim i 100 mln euro ze względu na jego potencjalny niekorzystny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zostało
w całości uwzględnione w oficjalnym stanowisku rządu polskiego do tego projektu
przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 27 czerwca br.
W punkcie dotyczącym kwestii kluczowych dla Polski (ograniczenia pomocy zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a projektu rozporządzenia), negatywnie odniesiono się do propozycji wprowadzenia tego przepisu m.in. ze względu na możliwe dodatkowe obciążenia
administracyjne (konieczność zgłoszenia i uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej)
oraz wniesiono o jego wykreślenie z projektu rozporządzenia.
W stanowisku zakwestionowano celowość wprowadzenia przedmiotowego ograniczenia podkreślając, że takie rozwiązanie nie wpisuje się w deklarowany przez Komisję cel modernizacji unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, jakim ma
być uproszczenie procedur związanych z udzielaniem tzw. „dobrej” pomocy (np. zwolnienie z notyfikacji) i może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. W opinii
władz polskich proponowany przepis narusza zasadę równego traktowania wszystkich państw członkowskich w ramach rynku wewnętrznego, dyskryminując państwa
o mniejszym rocznym PKB. Zwrócono również uwagę na fakt, iż nowe zasady utrudnią
realizację programów polityki spójności, w ramach której dostępne są znaczne środki na wsparcie przedsiębiorstw w słabiej rozwiniętych państwach i regionach UE.
Podkreślono, że skonstruowany limit nie jest dobrym instrumentem zapobiegającym
zakłóceniom konkurencji.
Pierwszego lipca br. przedstawiciele państw członkowskich (w tym Polski) uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Doradczego KE ds. Pomocy Państwa. W trakcie spotkania przedstawiciele państw członkowskich zajmujący głos w sprawie odnieśli się
negatywnie do propozycji wprowadzenia przepisu wyłączającego z obowiązku notyfikacji programy pomocowe, których budżet nie przekracza 0,01% produktu krajowego
brutto w roku poprzednim i 100 mln euro (w 2012 r. 0,01% PKB według standardów siły nabywczej w Polsce wynosiła ok. 257 mln zł). Zdaniem przedstawicieli Polski uczestniczących w posiedzeniu taka jednomyślność jest zjawiskiem dość rzadkim
i może stanowić potwierdzenie jak bardzo pomysł KE jest nieuzasadniony.
Prace nad ostateczną wersją rozporządzenia trwają, a kolejny jego projekt ukaże się w listopadzie br. i dopiero wtedy będzie można ocenić, czy Komisja Europejska uwzględniła opinie państw członkowskich zgłoszone w drugiej turze konsultacji.
Konsultacje nad kolejną wersją projektu rozporządzenia będą odbywać się w okresie
od listopada do lutego 2014 r., po czym odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu
Doradczego KE ds. Pomocy Państwa. Z zapowiedzi Komisji Europejskiej wynika, że
rozporządzenie zostanie przyjęte w kwietniu 2014 r., a jego wejście w życie jest planowane od miesiąca lipca 2014 r.
Równolegle Komisja Europejska prowadzi prace nad przedłużeniem okresu obecnie
obowiązującego rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych)
(Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3). Zakończenie prac nad projektem rozporządzenia przedłużającego obowiązujące obecnie ww. rozporządzenie planowane jest na
miesiąc listopad br. a przyjęcie rozporządzenia zaplanowano na miesiąc grudzień br.
Ponadto pragnę poinformować, że niezależnie od działań podejmowanych w trybie
konsultacji z Komisją Europejską, w dniu 5 lipca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się do wszystkich europosłów z apelem o wsparcie stanowiska Polski
w odniesieniu do projektu rozporządzenia, w szczególności w zakresie potrzeby wykreślenia niekorzystnego przepisu ograniczającego kwoty pomocy wyłączającej obowiązek jego notyfikacji.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że prace nad projektem rozporządzenia są na
bieżąco monitorowane oraz podejmowane są starania o wykreślenie niekorzystnego
przepisu rozporządzenia ograniczającego wysokość pomocy niewymagającej notyfika-
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cji (zgody KE na jej udzielenie). W przypadku utrzymania tego warunku rząd polski
nadal będzie podtrzymywał negatywne stanowisko odnośnie do tego rozwiązania. Jednak gdyby te działania nie znalazły zrozumienia w Komisji Europejskiej, a tym samym
nie został wykreślony niekorzystny przepis ograniczający wysokość pomocy pozostaje
możliwość notyfikowania do KE pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Niezależnie od działań podejmowanych przez rząd Polski wszelkie działania wspierające dla stanowiska rządu są jak najbardziej uzasadnione. Pomocne mogą być w tym
uwagi bezpośrednio zgłaszane do Komisji Europejskiej do projektu rozporządzenia
w trakcie kolejnej tury konsultacji, których zakończenie KE przewiduje na miesiąc
luty 2014 r.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio mieszkańcy miejscowości Przelewice i wójt tej gminy zwrócili
się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie inwestora, który chce założyć fermę norek w pobliżu domów, Ogrodu Dendrologicznego, a co najważniejsze – w odległości 1,4 km od obszaru Natura 2000. Gmina Przelewice
jest objęta dyrektywą jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 32005
„Jezioro Miedwie i okolice” oraz obszar chronionej przyrody europejskiej
Natura 2000. W tej sprawie zainterweniowałem osobiście i pisemnie u regionalnego dyrektora ochrony środowiska, do którego wcześniej pisemnie
zwróciła się dyrektor Ogrodu Dendrologicznego. W odpowiedzi dyrektor uzyskała informację, że „organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed
rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia obowiązany jest do rozważenia, czy
planowane przedsięwzięcie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na
pobliskie obszary Natura 2000”. Aktualnie czekam na pisemną odpowiedź
w tej sprawie.
Z informacji, które uzyskałem, wynika, że spośród hodowanych w Polsce zwierząt futerkowych najbardziej agresywnym jest norka amerykańska (Mustela vison), która, gdy ucieknie z fermy, robi ogromne spustoszenia
w otaczającej faunie. Osobiście byłem świadkiem takiej ucieczki, mimo zabezpieczeń i nowoczesnych klatek. W pełni rozumiem niepokój mieszkańców
Przelewic, wójta i dyrektor Ogrodu Dendrologicznego, jak również wszystkich tych, którzy spotkali się z podobną sytuacją. Planowana inwestycja
mogłaby pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć znacząco negatywnie na wartości przyrodnicze występujące na terenie Natura 2000 i mogłaby obniżyć
liczebność populacji cennych gatunków zwierząt z powodu ucieczek norek
z fermy. Jak podają naukowcy, norki żywią się rybami, płazami, drobnymi
ssakami, ptakami i ich lęgami oraz owadami.
Ostatnio mogliśmy zaobserwować, że w krajach Unii Europejskiej hodowla zwierząt futerkowych jest ograniczana, a w niektórych już zakazana. To sprawia, że zagraniczni inwestorzy przenoszą swój biznes do Polski,
gdzie przepisy są im bardziej przychylne.
Na przykładzie Przelewic można zauważyć, że przepisy muszą ulec zmianie. Duński inwestor planuje inwestycję polegającą na chowie norki w ilości
10 tysięcy osobników (25DJP), w związku z czym nie musiał zwracać się
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tej wyjątkowej
sytuacji przepisy winny uwzględniać drugi aspekt, a mianowicie odległość
od obszaru chronionego Natura 2000.
Mając na uwadze powyższe, proszę o głębokie rozważenie problemu
wielu mieszkańców i potencjalnych hodowców oraz wprowadzenie zmian
w obowiązujących przepisach lub ich doprecyzowanie w taki sposób, aby
zwiększono odległości ferm norek od zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, a szczególnie by zwiększono odległości od granicy obszaru Natura 2000, aby nie powtarzały się sytuacje takie jak w Przelewicach, gdzie
inwestor nie liczy się z opinią organów gminy i jej mieszkańców, przez co
sam stwarza problemy z uruchomieniem inwestycji. Przepisy powinny bowiem chronić obie strony.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Preiss
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�Odpowiedź
Warszawa, 5 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Sławomira Preissa, przesłane przez Marszałka Senatu RP przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS-043-38-1658/13
w sprawie ferm norki amerykańskiej (Mutela vison), przesyłam w załączeniu stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

Załącznik 1.
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Stanisława Preissa złożone na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r., w sprawie ferm norki amerykańskiej (Mustela vison) informuję, że gatunek ten na podstawie art. 2 pkt 1i oraz pkt 3, ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
2007 poz. 133 poz. 921, z późn. zm.) jest zaliczany do gatunków gospodarskich i może
być hodowany z zachowaniem przepisów szczególnych, będących w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Równocześnie gatunek ten nie jest objęty ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), a w chwili obecnej nie figuruje również w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym
lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260), natomiast jest gatunkiem
łownym na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433).
Zgodnie z informacją przekazaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w Polsce hodowla norek amerykańskich została zapoczątkowana w 1953 r.,
a pierwsze osobniki w środowisku przyrodniczym oraz przypadki rozrodu tego gatunku poza hodowlą, zanotowano wkrótce po założeniu ferm tych gatunków. Do
lat 70-tych obserwacje norek były sporadyczne i pochodziły z północnej i wschodniej części Polski (Pomorze, Pojezierze Warmińsko-Mazurskie, Podlasie, Mazowsze).
Prawdopodobnie były to nie tylko zwierzęta zbiegłe z niewoli, głównie na Pomorzu
Zachodnim, ale także pojedyncze osobniki zza białoruskiej granicy. Na początku lat
80. obserwacje stały się liczniejsze, pochodziły najczęściej z dolin rzecznych Narwi,
Biebrzy, Supraśli, z Mazur, Suwalszczyzny i Podlasia. Z tego okresu pochodzą również pierwsze obserwacje z Mazowsza, z okolic Warszawy oraz Pomorza Zachodniego.
W latach 80. kolonizacja terenu Polski nabrała tempa i gatunek zajął kolejne rejony
kraju, należące dziś do województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubu-
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skiego i dolnośląskiego. Do końca lat 90. norka amerykańska skolonizowała niemal
cały obszar Polski. Nie stwierdzono jej obecności jedynie na Opolszczyźnie, Roztoczu
i w Bieszczadach (za: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J. i Solarz W. red. 2011.
Gatunki obce w aunie Polski. IOP PAN, Kraków).
Z danych Polskiego Związku Łowieckiego wynika, że liczebność norki amerykańskiej w kraju, według szacunkowych ocen podawanych w rocznych planach łowieckich, zwiększyła się o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Była to kontynuacja
wieloletniego, ostatnio powolnego trendu wzrostowego – w minionym pięcioleciu stany tego drapieżnika w kraju zwiększyły się o 14%. Obecnie gatunek ten zasiedla już
praktycznie wszystkie rejony Polski, szczególnie północ i zachód, natomiast niezbyt
licznie notowany jest nadal w niektórych okolicach centralnej części kraju, a szczególnie na południowym wschodzie. Przykładowo, w okręgach krośnieńskim, nowosądeckim i przemyskim wiosną 2013 roku zarejestrowano obecność jedynie około
20 osobników. Jednak właśnie w południowo-wschodniej części kraju, to jest w Małopolsce oraz na Podkarpaciu, odnotowano największy wzrost liczebności w stosunku do roku ubiegłego.
Pozyskanie tego gatunku w obwodach dzierżawionych przez PZŁ w sezonach
2007/08 – 2011/12 wahało się w zakresie 3,4–3,7 tys. sztuk, bez wyraźnych tendencji wzrostowych. Jednak w sezonie 2012/13 wyraźnie się zwiększyło – do 4,1
tys. sztuk, czyli o 19% w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej norek amerykańskich odstrzelono, podobnie jak w latach poprzednich, w północno-wschodniej
części kraju (okręgi białostocki, elbląski, olsztyński, suwalski). W sześciu okręgach
południowej i południowo-wschodniej części kraju w sezonie 2012/13 nie pozyskano
ani jednego osobnika (okręgi chełmski, krakowski, krośnieński, nowosądecki, przemyski i wałbrzyski).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48 poz. 459, z późn. zm.) nie
ustala okresu ochronnego dla m.in. norki amerykańskiej, jako gatunku inwazyjnego.
Przepis ten obowiązuje od roku 2009. Również w roku 2009 zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek
żywołownych (Dz. U. Nr 167 poz. 1321), które umożliwia odłów m.in. norki amerykańskiej w ten sposób. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może dokonywać uśmiercenia odłowionych drapieżników za pomocą broni myśliwskiej lub innych
metod stosowanych do uboju zwierząt gospodarskich, w celu redukcji populacji. Jak
wspomniano powyżej, pozyskanie norki amerykańskiej w ostatnim okresie rośnie.
Każdorazowo w rocznych planach łowieckich planowane jest pozyskanie norki
amerykańskiej i innych drapieżników, jednakże występują trudności w jego wykonaniu, przede wszystkim z powodu skrytego trybu życia jakie prowadzą. Dzierżawcy
i zarządcy obwodów łowieckich zobowiązani są do regulowania populacji drapieżników łowieckich znajdujących się na liście zwierząt łownych, ma to bowiem bezpośrednie przełożenie na stan populacji drobnych zwierząt łownych i chronionych.
W prowadzonych przez myśliwych wieloletnich programach poprawy warunków bytowania i rozwoju niektórych gatunków, szczególną uwagę zwraca się na potrzebę
redukcji drapieżników łowieckich, o czym systematycznie przypomina się zarządom
kół łowieckich.
Istnieją dziś jasne regulacje dotyczące pozyskania tego gatunku (prawo łowieckie),
w sytuacji zintensyfikowanego pojawienia się na obszarze, gdzie mógłby zagrozić gatunkom fauny rodzimej, w tym w szczególności gatunkom objętym ochroną. Innym
ze sposobów zaradzenia problemowi byłoby w istocie ograniczenie możliwości hodowli
norki amerykańskiej w fermach futrzarskich oraz sformułowanie przepisów dotyczących zabezpieczeń hodowli w sposób wręcz uniemożliwiający ucieczkę jej do środowiska naturalnego. Informuję, że pojawiły się już pierwsze projekty takich uregulowań.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,
Doroty Czudowskiej, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego,
Henryka Górskiego oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy
Szanowna Pani Minister!
Rok temu, w sierpniu 2012 r., na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie
polski sztangista Adrian Zieliński zdobył złoty medal olimpijski w podnoszeniu ciężarów. Ten ogromny sukces osiągnął jako sportowiec z małego klubu
sportowego „Tarpan” Mrocza, znajdującego się w małej miejscowości Mrocza
w województwie kujawsko-pomorskim.
Nie jest on jedynym wybitnym sportowcem z tego małego klubu, obecnie
co najmniej dwóch innych zawodników (Krystian Sroka i Tomasz Zieliński)
osiągają wyniki na światowym poziomie, a kilku juniorów ma podstawy do
tego, żeby osiągać światowe wyniki w przyszłości.
Klub „Tarpan” Mrocza daje przykład, że w małych miasteczkach czy na
wsi może rozwijać się olimpijski sport na najwyższym światowym poziomie.
Dzieje się tak dzięki talentowi i pracowitości sportowców, znakomitemu profesjonalizmowi trenerów (w Mroczy takim trenerem jest pan Dominik Mikołajczyk), zaangażowaniu działaczy.
Niestety, jak się dowiedzieliśmy, sytuacja klubu „Tarpan Mrocza” jest
bardzo trudna. Wielki sukces Adriana Zielińskiego nie przełożył się na zwiększenie wsparcia materialnego i pomocy dla tego klubu. Możliwości wsparcia
ze strony samorządów są niewielkie, a wsparcie z budżetu państwa jest
znikome. Przyszłość tej kuźni medalistów jest mocno zagrożona.
Zapleczem klubu jest niewielki Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Mroczy, który też przeżywa ogromne trudności. Jest, jak się wydaje, jakiś
błąd w systemie finansowania tego ośrodka (może też innych podobnych),
bo sukcesy sportowe szkolonych w tym ośrodku zawodników paradoksalnie
mu szkodzą, bowiem jeśli zawodnik odnosi sukcesy i reprezentuje Polskę
na zawodach międzynarodowych czy na zgrupowaniach kadry narodowej,
to w tym okresie ośrodek jest pozbawiony niewielkiej dotacji z tytułu pobytu tego zawodnika w ośrodku. Reguły finansowania prowadzą do paradoksalnej sytuacji, bowiem z punktu widzenia ośrodka, najlepsza sytuacja jest
wtedy, gdy zawodnik wciąż dobrze się zapowiada, ale sukcesów nie odnosi,
gdyż wtedy ośrodek ma z tytułu jego przygotowań stałe dochody.
Sygnalizujemy tę sytuację Pani Minister Sportu ku rozwadze, ale także w celu podjęcia konkretnych działań w odniesieniu do klubu i ośrodka
w Mroczy, ale także innych podobnych ośrodków w kraju.
Na taki sport, na takich zawodników i trenerów jak w Mroczy powinniśmy jako państwo „chuchać i dmuchać”, bo tam naprawdę niewielkimi
nakładami (w skali klubu i ośrodka w Mroczy marzeniem są kwoty rzędu
kilkuset tysięcy złotych rocznie, pozwalających na stabilne funkcjonowanie)
osiąga się wielkie wyniki. Chodzi również o pozytywne efekty społeczne. Nie
każdy z trenujących tam sportowców zostanie mistrzem, ale dzięki angażowaniu młodzieży w sportowe pasje unikamy wielu zagrożeń, wielu patologii.
Lepiej inwestować w sport, który zapobiega patologiom, niż ponosić potem
wielkie koszty zwalczania patologii.
Prosimy Panią Minister o przyjrzenie się sytuacji sportu w Mroczy i na
jej tle o refleksję dotyczącą możliwości rozwoju sportu w innych podobnych
ośrodkach w Polsce.
Prosimy nie uznać tego za złośliwość, bo nie o nią tu chodzi, ale przyjąć jako obraz problemu. W skali roku jedna dziesiąta tego, co Ministerstwo
Sportu wydało na wsparcie ubiegłorocznego koncertu Madonny w Warszawie, w Mroczy pozwoliłoby przekuwać w złoto kolejne sportowe talenty.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz 		
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow 		
Dorota Czudowska 		

Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
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�Odpowiedź
Warszawa, 13 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora RP Pana Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r. przekazane pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r. nr BPS/043-38-1659/13
w sprawie trudnej sytuacji klubu sportowego „Tarpan” Mrocza, uprzejmie informuję.
Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ma możliwości bezpośredniego finansowania
działalności statutowej klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń z obszaru sportu. Finansowanie działalności klubów sportowych, towarzystw i stowarzyszeń sportowych, innych organizacji pozarządowych, to ustawowy obowiązek jednostek samorządu terytorialnego. Warunki niezbędne do realizacji takiego wsparcia określa art. 27
i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn.
zm.). Kluby sportowe, jako jednostki samodzielne i niezależne, mają możliwość pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową zgodnie z obowiązującym
w Polsce porządkiem prawnym.
Dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki działań prowadzonych
przez organizacje pozarządowe (związki sportowe, stowarzyszenia, kluby, fundacje,
itp.) jest możliwe wyłącznie w ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursów ofert i wniosków, dotyczących wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu oraz promowania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży,
osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej, a w szczególności jednostki o zasięgu ogólnopolskim. Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, organizacja pozarządowa
spełniająca określone kryteria powinna złożyć ofertę w otwartym konkursie (www.
msport.gov.pl).
Podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie sukces Adriana Zielińskiego, zawodnika z Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” Mrocza
zwrócił uwagę opinii publicznej na potencjał sportowy środowisk wiejskich i z małych
miast nie tylko w podnoszeniu ciężarów. W historii startów na najważniejszych imprezach międzynarodowych sukcesy odnosili kajakarze, kolarze, lekkoatleci, łucznicy,
tenisiści stołowi, zapaśnicy wywodzący się z małych środowisk lokalnych.
Sport w tych środowiskach związany jest głównie z aktywnością Ludowych Zespołów Sportowych oraz uczniowskich i międzyszkolnych klubów sportowych wspieranych przez samorządy lokalne i funkcjonujące na ich terenie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Pomoc ta dotyczy głównie możliwości korzystania z obiektów sportowych utrzymywanych przez samorządy i szkoły.
Głównym zadaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie sportu wyczynowego jest wspieranie przygotowań zawodników do igrzysk olimpijskich, mistrzostw
świata lub Europy, a w zakresie sportu młodzieżowego – wspieranie zadań związanych
ze szkoleniem i współzawodnictwem młodzieży uzdolnionej sportowo.
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów (PZPC), uwzględniając specyfikę swojego
sportu, w dużym stopniu przygotowuje zawodników kadry narodowej w oparciu o utworzone we współpracy ze środowiskami lokalnymi Ośrodki Szkolenia Sportowego PZPC
(OSM-PZPC). Do końca 2012 roku z udziałem środków z dotacji budżetowej w ramach
programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy w sportach olimpijskich funkcjonowały 4 ośrodki: męskie w Ciechanowie i Opolu, kobiecy
w Siedlcach oraz koedukacyjny w Mroczy. Łącznie w latach 2011–2012 w szkoleniu
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ośrodkowym w formule stacjonarnej trenowało 14 zawodniczek oraz 21 zawodników.
Obiekty tych ośrodków często wykorzystywane były do organizacji szkolenia centralnego w ramach zadań związanych z przygotowaniami do współzawodnictwa międzynarodowego (zgrupowań, konsultacji szkoleniowych, startów kontrolnych).
W 2013 roku zadania OSS-PZPC w Mroczy realizowane są w ramach programu
przygotowań i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (FRKF).
Doceniając sukcesy osiągnięte przez zawodników szkolonych w Mroczy, PZPC zainicjował utworzenie Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPC (OSSM-PZPC),
jak dotąd jedynego w podnoszeniu ciężarów, w którym trenują najzdolniejsi zawodnicy młodego pokolenia sztangistów. Zadania realizowane w ramach tego ośrodka
dofinansowywane są ze środków FRKF w ramach programu szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo.
Z uwagi na fakt, że zawodnicy objęci szkoleniem dofinansowywanym ze środków
publicznych przekazywanych na zadania zlecone PZPC muszą spełniać określone warunki związane z uzyskaniem odpowiedniej klasy sportowej czy przynależnością do
kadry narodowej, PZPC w oparciu o swoje regulaminy proponuje konkretnych kandydatów, z którymi wiąże nadzieje na rozwój i osiągnięcie wysokich wyników sportowych. W związku z powyższym są to zawodnicy wywodzący się z różnych klubów sportowych. W OSSM-PZPC w Mroczy szkoleni byli zawodnicy z 5 klubów sportowych.
Pomoc PZPC dla środowiska, z udziałem którego tworzony jest ośrodek szkolenia,
dotyczy w głównej mierze dofinansowania w ramach realizowanych umów, wykorzystania obiektów sportowych i zaplecza socjalnego na rzecz szkolonych zawodników
w danym ośrodku. Ponadto pomoc dotyczy doposażenia w sprzęt i urządzenia sportowe
niezbędne dla realizacji programów treningowych oraz finansowania zatrudnianych
szkoleniowców. Nie może ona dotyczyć bezpośrednio działalności klubu sportowego.
Środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadań zleconych PZPC w ramach
szkolenia w Mroczy w latach 2012–2013 przedstawia poniższa tabela:
Ośrodek
OSS-PZPC (BP)

2012
216 260,00

(FRKF)
OSSM-PZPC (FRKF)

2013 (plan)

202 130,00
90 000,00

100 000,00

Dodatkową pomocą dla środowiska sportowego w Mroczy była realizacja w latach
2011–2012 indywidualnego programu szkolenia olimpijskiego przez p. Adriana Zielińskiego, który wraz ze swoim szkoleniowcem i fizjoterapeutą realizował część akcji szkoleniowych dofinansowywanych z udziałem środków budżetowych w oparciu
o obiekty klubu „Tarpan” Mrocza.
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Tarpan” Mrocza otrzymywał dodatkową pomoc w ramach programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży – Ludowego Zrzeszenia Sportowego. Krajowe
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na działalność wszystkich swoich 60 Ośrodków
Szkolenia Sportowego Młodzieży otrzymało w roku 2012 – 3.200.000,00 zł, a w roku
2013 – 3.000.000,00 zł.
Jak wynika z powyższego, sukcesy wychowanków M-GLKS „Tarpan” Mrocza stanowią podstawę do realizacji przez PZPC wielu programów Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowywanych ze środków publicznych na obiektach w Mroczy.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że dla Klubu „Tarpan” Mrocza w 2008 roku
przyznano także dofinansowanie na inwestycję pn. Budowa kompleksu internatowo-socjalnego wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC w Mroczy w kwocie
2,375 mln zł.
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Ponadto w dniu 27 sierpnia br. w Departamencie Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie z władzami PZPC, na którym zapewniono o otwartości wobec wsparcia dla 2–3 inwestycji priorytetowych dla związku
(w tym Mroczy), na przestrzeni lat 2014–2015.
Z wyrazami szacunku
Joanna Mucha
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Bolesława Piechy, Przemysława Błaszczyka,
Stanisława Karczewskiego, Bohdana Paszkowskiego,
Alicji Zając, Andrzeja Pająka, Andrzeja Matusiewicza,
Stanisława Koguta, Grzegorza Wojciechowskiego,
Kazimierza Wiatra, Waldemara Kraski, Stanisława Gogacza,
Wiesława Dobkowskiego, Marka Martynowskiego,
Kazimierza Jaworskiego, Macieja Klimy, Michała Seweryńskiego,
Henryka Górskiego, Jerzego Chróścikowskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Grzegorza Biereckiego,
Doroty Czudowskiej oraz Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
W ostatnim czasie ze ścian w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu
i w podległych jednostkach zostały zdjęte krzyże. Usunięto również wizerunek świętego Michała Archanioła, patrona policjantów. Ikona ta była darem
dla radomskich policjantów przekazanym z okazji dorocznego święta policji. Akcja zdejmowania krzyży odbyła się na polecenie nowego komendanta
miejskiego Karola Szwalbe, który od 28 maja zarządza Komendą Miejską
Policji w Radomiu.
Policjanci napisali list do inspektora Cezarego Popławskiego, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Policji, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie tym, co dzieje się w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Obszerne
fragmenty listu zostały zamieszczone na portalach internetowych lokalnych
dzienników. Z listu wynika, że komendant Szwalbe nie tylko nakazał zdjęcie krzyża, ale również namawiał policjantów, aby nie uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę. Jeżeli rzeczywiście takie rozmowy z podwładnymi
miały miejsce, to mogło dojść do naruszenia art. 194 kodeksu karnego.
Z wielkim niepokojem przyjęliśmy informacje dotyczące działań inspektora Karola Szwalbe, które mają niewiele wspólnego z tym, do czego powołana jest policja, oraz nie służą poprawie wizerunku tej służby i poziomu
zaufania do niej.
W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra o podjęcie działań
zmierzających do wyjaśnienia zdarzeń, które miały miejsce w Komendzie
Miejskiej Policji w Radomiu i podległych jednostkach. Prosimy również o informację, czy akcja zdejmowania krzyży na terenie Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu miała charakter incydentalny, czy też podobne prowadzone są
w innych jednostkach policji w kraju, oraz czy te działania podejmowane
były za wiedzą i zgodą przełożonych.
Do Pana Prokuratora Generalnego zwracamy się z prośbą o potraktowanie przedstawionego tekstu oświadczenia jako zawierającego informacje
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 194 kodeksu
karnego.
Wojciech Skurkiewicz		
Bolesław Piecha		
Przemysław Błaszczyk		
Stanisław Karczewski		
Bohdan Paszkowski		
Alicja Zając			
Andrzej Pająk			
Andrzej Matusiewicz		
Stanisław Kogut		
Grzegorz Wojciechowski		
Kazimierz Wiatr		
Waldemar Kraska		

Stanisław Gogacz
Wiesław Dobkowski
Marek Martynowski
Kazimierz Jaworski
Maciej Klima
Michał Seweryński
Henryk Górski
Jerzy Chróścikowski
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Bierecki
Dorota Czudowska
Janina Sagatowska
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�Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 27 sierpnia 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2013 roku (sygn. BPS/043-38-1660-MSW/13), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu
RP w dniu 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zdejmowania krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach, uprzejmie informuję, że zgodnie
z wyjaśnieniami przekazanymi przez Komendę Główną Policji, Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, mając na względzie złożoność i wagę czynów zarzucanych Komendantowi Miejskiemu Policji w Radomiu, jak również treść art. 134i ust. 4
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2011 roku Nr 287, poz. 1687
z późn. zm.), podjął decyzję w dniu 13 sierpnia 2013 roku o przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w przedmiotowej sprawie przez rzecznika dyscyplinarnego.
Właściwym przełożonym dyscyplinarnym w ww. sprawie jest bowiem Komendant
Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, do którego kompetencji należy ustalenie,
czy przedstawione w wystąpieniu okoliczności miały miejsce, czy wyczerpują one znamiona przewinienia dyscyplinarnego oraz czy zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (art. 133 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy o Policji).
Dodatkowo chciałbym również poinformować, że w dniu 12 sierpnia 2013 roku
do Prokuratury Okręgowej w Radomiu przekazano kopię korespondencji z dnia 31 lipca 2013 roku dotyczącej przedmiotowej sprawy, z prośbą o ocenę prawnokarną czynów w niej opisanych. Decyzja Prokuratury będzie wiążąca.
Ponadto należy wskazać, że Komendant Miejski Policji w Radomiu zamieścił na
stronie internetowej KMP w Radomiu List otwarty do radomskich Policjantów, w którym odniósł się do zaistniałej sytuacji podkreślając, że w swojej pracy zawodowej
kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka, bez względu na jego wyznanie religijne. Podkreślił, że szanuje i utrzymuje kontakty służbowe z osobami reprezentującymi różne religie i związki wyznaniowe, co przekłada się na właściwe relacje pomiędzy
Policją, a lokalnymi społecznościami. Ponadto, Komendant Miejski Policji w Radomiu
wyraził ubolewanie, że niektóre osoby mogły odebrać jego postępowanie jako atak na
ich przekonania religijne, co nigdy nie było jego intencją.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Marcin Jabłoński
Podsekretarz Stanu
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�Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 6.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 roku nr BPS/043-38-1660-PG/13,
przy którym przekazane zostało oświadczenie Pana senatora Wojciecha Skurkiewicza
złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu
9 sierpnia 2013 roku, zawierające prośbę o potraktowanie tekstu oświadczenia jako
informacji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 194 k.k. przez
Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu uprzejmie przedstawiam co następuje.
W dniu 12 sierpnia 2013 roku do Prokuratury Okręgowej w Radomiu wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu. Autor zawiadomienia Pan Ryszard Nowak reprezentujący
Stowarzyszenie „Ogólnopolski Komitet Obrony Przed Sektami i Przemocą” z siedzibą
w Szklarskiej Porębie zarzucił Komendantowi Miejskiemu Policji w Radomiu między
innymi przestępstwo przekroczenia uprawnień poprzez wydanie polecenia służbowego
usunięcia krzyży w budynku Komendy Miejskiej Policji i podległych komisariatach,
a także nakłanianie podległych funkcjonariuszy do nieuczestniczenia w pieszej pielgrzymce do Częstochowy.
Zawiadomienie to Prokurator Okręgowy w Radomiu pismem z dnia 12 sierpnia
2013 roku, działając na podstawie §122 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. nr 49 poz. 296), przekazał do
Prokuratury Rejonowej w Kozienicach, celem procesowego rozpoznania.
W dniu 29 sierpnia 2013 roku zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 231 §1 k.k.
w zb. z art. 196 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że do Prokuratury Generalnej wpłynęło złożone
przez Pana posła Tomasza Kaczmarka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 194 k.k., art. 195 §1 k.k., art. 196 k.k., art. 218 k.k., art. 231 §1 k.k.
przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu.
Powyższe zawiadomienie, jak również oświadczenie Pana senatora Wojciecha
Skurkiewicza i innych senatorów przesłane zostało, według właściwości, do Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie, celem spowodowania ich procesowego rozpoznania
przez prowadzącą to postępowanie jednostkę prokuratury.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Andrzeja Pająka, Kazimierza Jaworskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Doroty Czudowskiej,
Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego
oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach Bogusława Sędkowskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
W oświadczeniu senatorskim z 20 czerwca br. grupa senatorów Prawa
i Sprawiedliwości zwróciła się do prokuratora generalnego oraz do rzecznika
praw obywatelskich o zainteresowanie się wyrokiem skazującym, jaki zapadł w Sądzie Rejonowym w Kielcach wobec radnego powiatowego Mirosława Gębskiego, któremu sąd przypisał to, że w czasie demonstracji ulicznej
wznosił hasło „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” oraz śpiewał hymn
państwowy.
Senatorowie uznali ten wyrok za kuriozalny i skrytykowali go. Na temat oświadczenia senatorów wypowiedział się niebędący jego adresatem
rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach, sędzia Marcin Chałoński.
W jego wypowiedzi znalazło się wiele emocjonalnych stwierdzeń w rodzaju:
„przecierałem oczy ze zdumienia”, „presja na niezawisły sąd”, „bezpardonowa krytyka”, „stają jednoznacznie po stronie jednego z oskarżonych” itp.
W związku z tym pragniemy zadać Panu Ministrowi i Panu Prezesowi następujące pytania.
Po pierwsze, na jakiej podstawie prezes Sądu Okręgowego w Kielcach
ustami swojego rzecznika komentuje oświadczenie senatorów, które nie było
do niego adresowane i na które adresaci nie udzielili jeszcze odpowiedzi?
Po drugie, na jakiej podstawie prawnej prezes Sądu Okręgowego ustami
swojego rzecznika kwestionuje i podważa prawo senatorów do wyrażania
opinii o wyroku, który już zapadł w pierwszej instancji?
Po trzecie, na jakiej podstawie rzecznik prasowy oceniał oświadczenie
senatorów krytykujące wyrok, skoro, jak sam przyznał, nie czytał uzasadnienia wyroku? Skąd wie z góry, że krytyka uzasadnienia jest niesłuszna,
skoro uzasadnienia nie czytał?
Po czwarte, dlaczego rzecznik będący zarazem sędzią wypowiada się
publicznie o sprawie, w której, jak sam stwierdził, być może będzie wyrokował?
Po piąte, w jaki sposób Pan Minister i Pan Prezes zapewnią bezstronność
orzekania w sprawie Mirosława Gębskiego w sytuacji, gdy Sąd Okręgowy
w Kielcach ustami swojego rzecznika i sędziego wyraził już pogląd na tę sprawę, popierając i solidaryzując się z sądem pierwszej instancji? Czy Sąd Okręgowy uwikłany w przedsąd rzecznika gwarantuje minimum bezstronności?
Po szóste, czy Pan Minister i Pan Prezes dostrzegają różnicę polegającą
na tym, że o ile senatorowie jako politycy i obywatele mają prawo wypowiadać się krytycznie o wydanych wyrokach i mogą je komentować, o tyle
sędzia ustawowo zobowiązany do bezstronności nie ma prawa komentować
oświadczeń senatorów, bo swoim komentarzem sprzeniewierza się zasadzie
apolityczności?
Po siódme, czy Pan Minister i Pan Prezes wyciągną jakieś wnioski dyscyplinarne z niedopuszczalnych, zaangażowanych politycznie wypowiedzi
rzecznika?
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz		
Andrzej Pająk			
Kazimierz Jaworski		
Grzegorz Wojciechowski		

Dorota Czudowska
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
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MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 18.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza złożone
wspólnie z innymi Senatorami na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.,
przekazane wraz z pismem Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia
13 sierpnia 2013 r., dotyczące wypowiedzi rzecznika prasowego Sądu Okręgowego
w Kielcach odnoszącego się do poprzedniego oświadczenia Senatorów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nieprawomocnego orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Zgodnie z art. 9a §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów,
polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Nadzór ten obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru
administracyjnego (art. 37f ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Natomiast zadania z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego
urzędowania sądu powierzono wyłącznie prezesom sądów i podległej im służbie nadzoru
(art. 9a §1 i 37b §1 powołanej ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Zgodnie z art. 114 §1 cyt. ustawy Minister Sprawiedliwości, jako jeden z podmiotów
wymienionych w tym przepisie, może wystąpić do rzecznika dyscyplinarnego lub jego
właściwego zastępcy z żądaniem podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziego.
Podstawę złożenia takiego żądania stanowi uznanie, że sędzia popełnił przewinienie
dyscyplinarne w rozumieniu art. 107 §1 cyt. ustawy, zgodnie z którym za przewinienia
służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności
urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie.
Zważywszy na wskazane w oświadczeniu Senatorów zachowanie sędziego, tj. treść
wypowiedzi w charakterze rzecznika prasowego sądu dotyczącej wcześniejszego
oświadczenia złożonego przez Senatorów, jego oceny należy dokonać przez pryzmat
wypełnienia znamion deliktu dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności urzędu. Ustawa nie definiuje pojęcia „uchybienie godności urzędu”. W orzecznictwie sądów dyscyplinarnych, przede wszystkim Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego
przyjęto, że uchybieniem godności urzędu jest zachowanie sędziego w służbie i poza
służbą, w życiu społecznym, a nawet prywatnym, które jest nieetyczne, niemoralne,
gorszące lub przynosi ujmę stanowisku sędziego. Delikt dyscyplinarny w tej postaci
musi zatem być oceniany głównie na płaszczyźnie etycznej, wynikającej z pragmatyki
służbowej, określającej obowiązki sędziego (art. 62 §1 i 2 powołanej ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych), a więc unikania wszystkiego, co mogłoby przynieść
ujmę godności sędziego i osłabiać zaufanie do jego bezstronności oraz postępowania
zgodnego z regułami opisanymi w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej Sędziów (por. wyrok
Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 3 października 2012 r., sygn. akt
SNO 40/12).
Jak już wspomniano powyżej Minister Sprawiedliwości sprawuje nad sądami powszechnymi nadzór administracyjny, który ograniczony jest do działalności admini-
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stracyjnej sądów, a więc organizacyjnej strony ich funkcjonowania. Uchybienia zatem
w tym zakresie przede wszystkim podlegają analizie Ministra w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
Natomiast niezależnym organem, którego ustawowe zadania polegają na staniu
na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 Konstytucji RP) oraz
czuwaniu nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej sędziów jest Krajowa Rada Sądownictwa (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714, z późn. zm.), która również posiada uprawnienia
do żądania podjęcia czynności dyscyplinarnych w stosunku do sędziego. Sygnalizuję
zatem, iż zarzuty podniesione w oświadczeniu Senatorów mogą pozostawać w zainteresowaniu Krajowej Rady Sądownictwa – organu kompetentnego do ich oceny pod
kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Gdy rozważać zaś zagadnienie bezstronności sądu rozpoznającego sprawę karną,
to jej procesowe gwarancje zamieszczone są w przepisach rozdziału 2 działu II Kodeksu postępowania karnego, zawierających zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne
przesłanki wyłączenia sędziego od udziału w sprawie. Zgodnie z przepisem art. 41 §1
kpk sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Prawo inicjatywy w powyższym zakresie, tj. złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, posiadają
również strony postępowania.
Poruszone w oświadczeniu Senatorów wątki pozostające – na podstawie przepisów art. 41b §1 cyt. ustawy – w sferze właściwości Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach zostały przez ten organ wyjaśnione w piśmie z dnia 26 sierpnia 2013 r., nr VIII
Wiz. 440-8/13 i razem z niniejszym stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości stanowią
kompleksowe odniesienie się do problematyki zawartej w oświadczeniu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu

�Odpowiedź
PREZESA
SĄDU OKRĘGOWEGO
W KIELCACH
Kielce, 26 sierpnia 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na pismo, datowane 13 sierpnia 2013 roku (wpłynęło 19 sierpnia 2013 roku) Pani Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej, zawierające tekst
oświadczenia grupy Państwa Senatorów złożonego na 38. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9 sierpnia 2013 roku oraz żądanie zajęcia stanowiska w tej kwestii,
przedstawiam następujące stanowisko:
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1. Przepis art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, a Konstytucja jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej.
2. Przepis art. 10 Konstytucji określa, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera
się na podziale władzy i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Dalej art. 173 Konstytucji stanowi, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz, a art. 178 Konstytucji gwarantuje sędziom
w sprawowaniu urzędu niezawisłość i podległość tylko Konstytucji i ustawom.
3. Przepis art. 176 Konstytucji gwarantuje każdej stronie postępowania przed sądem dwuinstancyjność procesu tak, by strona niezgadzająca się z orzeczeniem
miała możliwość odwołania się do sądu wyższej instancji.
4. W sprawie będącej przedmiotem oświadczenia Państwa Senatorów zapadł nieprawomocny wyrok w sądzie pierwszej instancji. Każdy z oskarżonych w tej
sprawie miał prawo wnieść apelację. Jedna z osób, ta którą w sposób szczególny wymieniono w oświadczeniu, taką apelację wniosła. W tej sytuacji wyłącznie
sąd drugiej instancji może rozstrzygnąć, czy wyrok, jaki wydał sąd rejonowy,
jest zasadny czy też nie.
5. Oświadczenie Państwa Senatorów zawierające zdecydowaną (negatywną) ocenę nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji, skierowane zostało do
Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego celem „zainteresowania się wyrokiem” (z oświadczenia z 9 sierpnia 2013 roku) i „przyjrzenia się
nieprawomocnemu jeszcze wyrokowi” (z oświadczenia z 20 czerwca 2013 roku)
przez te organy. Wyrok jest nieprawomocny, wobec czego działanie takie może
być odebrane jako próba wywarcia presji na sposób rozpoznania sprawy będącej w toku przez sąd drugiej instancji. Zważywszy, że działania te podejmują
senatorowie – przedstawiciele władzy ustawodawczej – i to na posiedzeniu Senatu – zasadnie można je odebrać jako naruszające trójpodział władzy, o jakim
mowa w cytowanym przepisie art. 10 Konstytucji.
6. Ten fakt, a nie obrona wyroku sądu pierwszej instancji, był powodem wypowiedzi
rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach. Rzecznik wypowiedział się
na prośbę dziennikarzy – nie z własnej inicjatywy. Prezes sądu, jako jego organ,
ma prawo reprezentować sąd na zewnątrz i obowiązek dbania o jego niezawisłość.
Dlatego obowiązkiem prezesa sądu jest reagowanie na wszelkie działania w tę
niezawisłość godzące, niezależnie od tego przez kogo podejmowane (to odpowiedź na pierwsze z pytań zawartych w tekście oświadczenia).
7. Każdy ma prawo oceniać wyrok sądu. Czym innym jest jednak osobista ocena, a czym innym działania zmierzające do ingerencji w będące w toku postępowanie sądowe, do tego bowiem sprowadza się wniosek o „zainteresowanie
wyrokiem” i „przyjrzenie się nieprawomocnemu jeszcze wyrokowi”, skierowany
do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego (to odnośnie do
drugiego z pytań zawartych w oświadczeniu).
8. Nieporozumieniem jest przypisywanie rzecznikowi prasowemu obrony wyroku
będącego przedmiotem wystąpienia Państwa Senatorów. Rzecznik wyraźnie
podkreślił, że z aktami się nie zapoznawał właśnie dlatego, że o zasadności
wyroku ma rozstrzygnąć sąd odwoławczy. Przedmiotem jego wystąpienia było
zaniepokojenie zaangażowaniem się grupy Państwa Senatorów po jednej ze
stron w będącej w toku sprawie karnej oraz działania mające cechy ingerencji
w sędziowską niezawisłość. Stąd też nie mam żadnych obaw co do tego, że
sprawa będzie rozpoznana przez sąd drugiej instancji bezstronnie i z zachowaniem wszelkich praw osób w niej występujących (to odnośnie do
pkt 3, 4 i 5 oświadczenia).
9. Nie podzielam stanowiska Państwa Senatorów zawartego w pkt 6 oświadczenia,
co do tego, że sędziowie nie mają prawa komentować oświadczeń senatorów.
Uważam, że jeżeli oświadczenia takie godzą w konstytucyjny porządek Państwa
i niezawisłość sądów, sędziowie mają prawo i obowiązek zabrać głos. Nie ma
to nic wspólnego z zaangażowaniem politycznym, bowiem niezależnie od tego,
jaką opcję polityczną reprezentują autorzy tego rodzaju oświadczeń, działania
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takie są równie groźne dla Państwa, którego częścią są również sądy. Stąd nie
widzę też podstaw do wyciągnięcia konsekwencji wobec rzecznika prasowego
sądu, bowiem wystąpienie jego nie miało charakteru politycznego, lecz było
wyrazem troski o niezależność sądów i niezawisłość sędziów.
Łączę wyrazy szacunku
PREZES
Sądu Okręgowego
SSO Bogusław Sędkowski
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Doroty Czudowskiej
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z prośbą o zbadanie sprawy pana Andrzeja M. skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach. Pan Andrzej M.
został skazany na karę 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego (miał on wykonywać manewr omijania z prawej strony poprzedzającego go pojazdu, spowodował
uderzenie w jego tył, zjechanie na lewą stronę i czołowe zderzenie z innym
pojazdem). Pan Andrzej M. obszernie podaje okoliczności wskazujące na
jego niewinność i niesłuszność przypisania mu odpowiedzialności. W tym
momencie nie wnikam w zasadność tych argumentów, aczkolwiek proszę
o ich rozważenie.
Wskazujemy jednak na inną okoliczność, mianowicie taką, że skazany
Andrzej M. ma 70 lat, jest schorowanym człowiekiem u kresu życia. Został
skazany za wypadek, podczas którego był trzeźwy, a sam mechanizm wypadku nie wskazuje na brawurę czy rażące naruszenie zasad ostrożności.
To był raczej zwykły błąd, który nie powinien się zdarzyć, ale czasem się
zdarza w ruchu drogowym. Kara bezwzględnego pozbawienia wolności
w takich okolicznościach wobec takiego człowieka wydaje się karą drakońsko surową. Rozumiemy, że skutki wypadku były drastyczne – śmierć człowieka – ale sięganie po bezwzględną karę pozbawienia wolności w takich
okolicznościach wydaje się represją ponad rozsądną miarę.
Kara musi być adekwatna do czynu i czynić zadość zasadom sprawiedliwości społecznej, nie może być projekcją emocji sędziego.
Treść wyroku w sprawie Andrzeja M. pozostaje w rażącej dysproporcji z publikowaną niedawno w mediach informacją dotyczącą sędziego
z województwa świętokrzyskiego, który spowodował śmiertelny wypadek
wskutek własnej rażącej brawury, gdy wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej trzy jadące przed nim samochody i spowodował czołowe zderzenie
z pojazdem jadącym z przeciwka, zabijając jedną osobę i ciężko raniąc
drugą. Za ten wypadek jedyną realną konsekwencją było przeniesienie go
do orzekania z okręgu świętokrzyskiego do Warszawy, a Sąd Najwyższy
(pisały również o tym media) stwierdził, że sędzia ten swoim orzekaniem
w okręgu warszawskim powinien spłacić dług wobec wymiaru sprawiedliwości.
Wspominamy o tej sprawie, bo coraz lepiej dostrzegamy znamiona podwójnych standardów sprawiedliwości i stosowania innej miary wobec
zwykłych ludzi, takich jak pan Andrzej M., a innej wobec sędziów i prokuratorów. Jeśli pan M. ma iść do więzienia, to powinien tam bezwzględnie
iść również ten sędzia z województwa świętokrzyskiego i każdy następny
sędzia lub prokurator, któremu zdarzy się ułamek sekundy nieostrożności
za kierownicą.
Panie Prokuratorze Generalny, sprawa ta jest niesłychanie poważna, dotyka fundamentów sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej i prosimy,
by ją Państwo poważnie potraktowali.
Wracając zaś do merytorycznych ustaleń dotyczących spowodowania
przez Andrzeja M. przypisanego mu wypadku, prosimy, by Pan Prokurator
Generalny zapoznał się z przekazanym mu wnioskiem obrońcy skazanego, Gabrieli Grzywacz, z dnia 28 grudnia 2012 roku. Wniosek ten wskazuje na bardzo niepokojące sygnały o możliwych nadużyciach w postępowaniu wobec Andrzeja M. mogących mieć wpływ na oskarżenie, a potem na
treść wyroku. Prosimy, by Pan Prokurator Generalny odniósł się do tych
okoliczności.
Dodamy również, że skazany Andrzej M., obecnie człowiek 70-letni, na
skutek skazania go popadł w głęboką depresję psychiczną, podjął próbę samobójczą, a obecnie znajduje się w szpitalu psychiatrycznym.
W tej sprawie możemy mieć do czynienia z bardzo poważną krzywdą i niesprawiedliwością. Dlatego jeszcze raz ponawiamy apel o wnikliwe
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przyjrzenie się tej sprawie i rozważenie podjęcia odpowiednich środków
prawnych, w szczególności rozważenie wniesienia kasacji na korzyść skazanego.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Dorota Czudowska

�Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 13.09.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 13 sierpnia 2013 r., dotyczące oświadczenia Senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego
i Doroty Czudowskiej, złożone na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.,
w sprawie skazanego Andrzeja M. – uprzejmie przedstawiam co następuje.
Andrzej M. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 16 marca
2006 r., sygn. II K 722/04, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2007 r., sygn. VI Ka 1496/06, na karę 2 lat pozbawienia
wolności, z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat i zobowiązaniem do uiszczenia kosztów
procesu w łącznej kwocie 3.620 zł, za czyn z art. 177 §2 k.k. polegający na tym, że:
w dniu 10 czerwca 2002 r. w Tychach, kierując samochodem ciężarowym marki
Skoda o nr rej. KAE 214 F, jadąc ulicą Oświęcimską w kierunku Oświęcimia, w rejonie
skrzyżowania z ulicą Długą, umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego w ten sposób, że zignorował znak poziomy P-7b „linia krawędziowa ciągła” oznaczający zakaz
wjazdu na pobocze i przystąpił do manewru omijania z prawej strony samochodu marki Renault Clio o nr rej. SB 24880 kierowanego przez Justynę P., znajdującego się na
prawym pasie ruchu w obrębie środka jezdni z zamiarem wykonania skrętu w lewo
w ulicę Długą, przekraczając linię krawędziową ciągłą oraz nie zachowując przy tym
należytej ostrożności i odstępu od omijanego pojazdu, w następstwie czego doprowadził do uderzenia lewym przednim narożem kierowanego pojazdu w prawe tylne naroże samochodu marki Renault Clio powodując jego odrzucenie na pas w przeciwnym
kierunku ruchu, gdzie uderzony został przez jadący z przeciwnego kierunku ciągnik
siodłowy marki Man 19.362 wraz z naczepą marki Trailer S 323, skutkiem czego nieumyślnie spowodował obrażenia ciała pasażera samochodu marki Renault Clio Sławomira W. w postaci złamania podstawy czaszki w linii dwuskroniowej, wylewu krwi
podpajęczynówkowego w okolicy podstawy mózgu, złamania żeber II–VIII po stronie
prawej, rozerwania miąższu wątroby – płata prawego, złamania kości udowej prawej,
złamania lewej gałęzi żuchwy, otarć skóry na prawej dłoni oraz okolic obu stawów łokciowych, otarć skóry na lewym policzku, rany ciętej skóry powyżej prawej małżowiny
usznej, które to obrażenia, a w szczególności złamanie podstawy czaszki z następo-
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wym wylewem podpajęczynówkowym krwi do mózgu spowodowały jego zgon oraz
obrażenia ciała kierującej samochodem marki Renault Clio Justyny P. w postaci urazu wielonarządowego ciała, stłuczenia mózgowia, krwotoku podpajęczynówkowego,
odmy i krwiaka opłucnej, pęknięcia śledziony z krwotokiem do jamy otrzewnej, wstrząsu krwotocznego, śpiączki mózgowej pourazowej, co skutkowało niedowładem czterokończynowym spastycznym, zaburzeniami artykulacji mowy, niezbornością ruchową,
powodując u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiej choroby długotrwałej
realnie zagrażającej życiu.
Na mocy postanowienia z dnia 26 września 2007 r., sygn. IV KK 250/07 Sąd Najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadną kasację wniesioną w niniejszej sprawie
przez obrońcę skazanego.
Orzeczonej kary 2 lat pozbawienia wolności Andrzej M. nie odbywał.
W okresach od 14 czerwca 2007 r. do 14 grudnia 2007 r. i od 16 stycznia 2008 r. do
16 lipca 2008 r. skazany korzystał z odroczenia wykonania kary na zasadzie art. 151
§1 k.k.w., udzielonego mu z uwagi na przeciwwskazania o charakterze zdrowotnym.
Postanowieniem z dnia 16 października 2008 r., sygn. IX Ko 2896/08 Sąd Rejonowy w Tychach, działając na podstawie art. 152 k.k.w., art. 69 §1 i 2 k.k., art. 70 § 1
pkt 1 k.k. i art. 73 §1 k.k., warunkowo zawiesił wykonanie kary na 5-letni okres próby, oddając skazanego w tym czasie pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązując
go do uiszczenia kary grzywny w kwocie 50 stawek dziennych po 20 zł.
Postanowienie uprawomocniło się w dniu 10 grudnia 2008 r., co oznacza, że ustalony na jego podstawie okres próby – przy prawidłowym jego przebiegu – upłynie wobec skazanego w dniu 10 grudnia 2013 r., zaś zatarcie skazania z mocy prawa nastąpi
z dniem 10 maja 2014 r.
Według stanu na dzień 6 września 2013 r. orzeczona w stosunku do Andrzeja M.
kara 2 lat pozbawienia wolności była w dalszym ciągu warunkowo zawieszona i nie
toczyło się postępowanie w przedmiocie zarządzenia jej wykonania.
Postanowieniem z dnia 7 października 2010 r., sygn. VIII Ko 2988/10 Sąd Rejonowy w Tychach, na podstawie art. 74 §2 k.k., zwolnił skazanego spod dozoru kuratora
sądowego.
Z dalszych ustaleń wynika nadto, że Andrzej M. w całości uiścił karę 1.000 zł
grzywny, natomiast orzeczona wobec niego należność sądowa w kwocie 3.620 zł kosztów procesu została umorzona przez Sąd Rejonowy w Tychach na mocy postanowienia z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. Ko 1891/11, na podstawie art. 15 §1 k.k.w. w zw.
z art. 641 k.p.k. z powodu przedawnienia ściągalności.
Badanie akt sprawy wykazało również, że na mocy postanowienia z dnia 6 marca 2013 r., sygn. II AKo 16/13 Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił – na podstawie
art. 544 k.p.k., art. 540 §1 pkt 2 k.p.k. a contrario i art. 624 §1 k.p.k. w zw. z art. 639
k.p.k. – wniosek z dnia 28 grudnia 2012 r. złożony przez obrońcę skazanego w kwestii wznowienia postępowania, na który Państwo Senatorowie powołali się w swoim
oświadczeniu.
Uprzednio, Rzecznik Praw Obywatelskich nie stwierdził podstaw do wystąpienia
w niniejszej sprawie z kasacją na korzyść skazanego, na zasadzie art. 521 §1
k.p.k. /PO-635644-II/09/JMe/.
W 2011 r. sprawa była również przedmiotem analizy w Prokuraturze Generalnej
pod kątem możliwości wywiedzenia kasacji przez Prokuratora Generalnego w trybie
art. 521 §1 k.p.k., w związku z wnioskiem Andrzeja M. złożonym w dniu 13 czerwca
2011 r.
Nie stwierdzono wówczas naruszenia przez orzekające sądy przepisów prawa materialnego lub procesowego o takim znaczeniu dla prawidłowego rozpoznania sprawy,
że mogło to mieć istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia w znaczeniu, o jakim
mowa w art. 523 §1 k.p.k., nie ujawniono także uchybień stanowiących bezwzględne
przyczyny odwoławcze określone w art. 439 §1 k.p.k.
Badanie akt sprawy wykazało natomiast, że Sąd Rejonowy w Tychach prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe i stosownie do reguł określonych w art. 7
k.p.k. ocenił zebrane dowody. Następnie sąd ten należycie ustalił w sprawie okoliczności faktyczne i prawne, po czym w oparciu o nie wydał prawidłowe rozstrzygnię-
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cie. Wydając wyrok sąd rejonowy uwzględnił – zgodnie z art. 410 k.p.k. – całokształt
okoliczności ujawnionych w toku rozprawy, a następnie uzasadnił orzeczenie zgodnie
z wymogami określonymi w art. 424 k.p.k.
W przedmiotowej sprawie także sposób kontroli odwoławczej nie budzi zastrzeżeń.
Sąd Okręgowy w Katowicach rozważył bowiem wszystkie zarzuty i wnioski zawarte
w apelacji wniesionej przez obrońcę Andrzeja M., a w pisemnym uzasadnieniu wyczerpująco podał czym kierował się przy orzekaniu oraz z jakich powodów uznał środek
odwoławczy za niezasadny.
Tym samym sąd II instancji dochował wymogów określonych w art. 433 §2 k.p.k.
i art. 457 §3 k.p.k.
Również powtórna analiza akt sprawy, przeprowadzona na potrzeby niniejszej odpowiedzi, nie ujawniła podstaw do zmiany stanowiska zajętego dotychczas przez Prokuraturę Generalną w przedmiocie oceny orzeczeń wydanych w stosunku do Andrzeja M.
W kwestii podniesionych w oświadczeniu Państwa Senatorów zastrzeżeń odnośnie
do wymierzonej Andrzejowi M. kary 2 lat pozbawienia wolności zauważyć należy, że
o ile pierwotnie kara ta miała istotnie charakter bezwzględny, tak od dnia 10 grudnia
2008 r. jej wykonanie jest prawomocnie warunkowo zawieszone i jak wyżej podano
stan ten nie uległ zmianie.
Zatem twierdzenie zawarte w przekazanym przez Panią Marszałek oświadczeniu,
jakoby 70-letniemu (obecnie) Andrzejowi M. groziło osadzenie w jednostce penitencjarnej – nie koreluje z faktycznym stanem prawnym omawianej sprawy.
Na marginesie należy też skonstatować, że zaawansowany wiek skazanego nie stanowi co do zasady przeciwwskazania do orzeczenia i wykonania kary izolacyjnej, abstrahując od tego, że w realiach niniejszej sprawy skazany miał w dacie czynu 59 lat
a w czasie wyrokowania niespełna 64.
Z kolei odnośnie do uwag Państwa Senatorów sugerujących stosowanie przez sądy
podwójnych standardów sprawiedliwości, sformułowanych w kontekście innej sprawy, w której w stosunku do czynnego zawodowo sędziego – również sprawcy wypadku drogowego o podobnych skutkach orzeczona została kara pozbawienia wolności
o charakterze probacyjnym – podkreślić należy, że kara ma charakter indywidualny
i zgodnie z dyrektywami określonymi w art. 53 k.k. jest wymierzana przez sąd przy
uwzględnieniu szczególnych okoliczności występujących w danej sprawie.
Dodać należy nadto, że przepis art. 523 §1 k.p.k. wyklucza możliwość wniesienia kasacji wyłącznie z powodu niewspółmierności kary. Tego rodzaju zarzut może
być podnoszony jedynie w toku postępowania odwoławczego, toczącego się na skutek
wniesienia apelacji. Istotnym jest bowiem to, że ocena przesłanek stanowiących podstawę wymiaru kary jest wyłączną domeną sądu i to sąd, biorąc pod uwagę dyrektywy
wymiaru kary, określone w art. 53 k.k., jak również swoje doświadczenie w tym względzie, decyduje o wymiarze kary.
Jeżeli zatem orzeczona kara mieści się w granicach ustawowego zagrożenia tak,
jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, to wyrok z tego powodu nie może być w trybie
kasacji kwestionowany.
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

171

Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich działań zmierzających do udzielenia pomocy finansowej gminie Lelów w województwie śląskim, którą w dniu 6 lipca 2013 roku dotknęła powódź.
Z informacji, które otrzymałem, wynika, że żywioł zniszczył część budynków użyteczności publicznej, ponad 15 km dróg gminnych, 4 mosty gminne,
17 przepustów, sprzęt OSP wraz z remizą, małą architekturę oraz elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Straty spowodowane gwałtownym,
niszczycielskim żywiołem szacowane są na około 16 mln zł, co oznacza, że
bez pomocy rządu gmina nie odbuduje swojego mienia komunalnego.
Warto podkreślić, że wartość strat jest większa, niż wynosi roczny budżet całej gminy.
Pomimo mobilizacji w zakresie różnych form pomocy Lelów samodzielnie
nie usunie powstałych szkód, gdyż to, co wykonano do tej pory i co zabezpieczono, jest tylko kroplą w morzu potrzeb.
Pomocy, oprócz gminy, potrzebują także lelowianie, którzy podczas powodzi stracili znaczną część swoich majątków, a niekiedy dorobek całego
życia.
Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra o udzielenie pomocy
gminie Lelów i przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na likwidację szkód powodziowych.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 19 sierpnia 2013 r.
Pan Michał Boni
Minister Administracji
i Cyfryzacji
Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach
administracji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z późn. zm.), w załączeniu uprzejmie przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie Senatora RP
Pana Andrzeja Szewińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lelów,
dotkniętej powodzią w lipcu 2013 roku.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Stanisław Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 3 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2013 r. (BPS/043-38-1663/13) przekazującego oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Andrzeja Szewińskiego
podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej gminie Lelów, dotkniętej powodzią w lipcu 2013 roku, uprzejmie informuję, że środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone są w szczególności na pomoc
jednostkom samorządu terytorialnego, poszkodowanym w wyniku działania żywiołu.
Środki te powinny być wykorzystywane głównie na szybkie i sprawne przywrócenie
obiektów komunalnej infrastruktury technicznej uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu, do użytku lokalnej społeczności. Służą również zaspokojeniu podstawowych
potrzeb społecznych, poprzez przyznawanie zasiłków mieszkańcom najbardziej dotkniętych skutkami kataklizmu. Za jednostkę szczególnie poszkodowaną nawałnicą
mającą miejsce w lipcu 2013 r. należy uznać Gminę Lelów i jej mieszkańców. W związku z tym faktem, podjęto szereg działań mających na celu jak najszybszą pomoc
w odbudowie zniszczonej infrastruktury oraz zapewnienie pomocy doraźnej rodzinom,
które znalazły się w najcięższej sytuacji.
W wyniku tych działań Wójt Gminy Lelów, w dniu 20 sierpnia 2013 r., promesą (znak: DUSKŻ-I-5901-13-1/13) otrzymał zapewnienie dofinansowania w bieżącym
roku trzech priorytetowych zadań na łączną kwotę 3.790.000 zł. Niezależnie od powyższego, jeszcze w lipcu br. Minister Administracji i Cyfryzacji wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie z rezerwy celowej budżetu państwa na
przeciwdziałanie i usuwanie zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych kwoty
500 000 zł. Środki te mają zostać przeznaczone na pilne prace zabezpieczające obiekty komunalne oraz przywrócenie do działania niezbędnej infrastruktury uszkodzonej
w wyniku tegorocznej powodzi na terenie Gminy Lelów. Ponadto, ze środków tejże
rezerwy zostały również uruchomione środki na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców Gminy.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje dot. udzielania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa (https://mac.gov.pl)
w zakładce Administracja i Samorządy.
Z poważaniem
Stanisław Huskowski

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

Oświadczenie senator Grażyny Sztark
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, który najłatwiej jest wykryć i wyleczyć. W ciągu ostatnich lat w Polsce, ale też i w innych krajach Europy
oraz w Stanach Zjednoczonych, u osób rasy białej czerniak charakteryzuje
się największym przyrostem zachorowań. Mniej więcej co 8–10 lat podwaja się liczba osób ze zdiagnozowaną chorobą. Wyniki leczenia nowotworów
w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach, do 2006 r., pokazują, że aż
93% chorych zostaje wyleczonych z tego nowotworu poprzez zastosowanie
chirurgicznego usunięcia zmiany na skórze.
Niestety jest to nowotwór, w przypadku którego przyrost zachorowań
jest w każdej grupie wiekowej, największy wśród osób starszych. Jest to
związane z procesem starzenia się i uszkodzeniami skóry przez promieniowanie UV, które stanowi główną przyczynę zachorowalności na ten typ nowotworu. Szacuje się, że po sześćdziesiątym roku życia u około połowy osób
rasy białej rozwinie się jakaś forma nowotworu skóry.
Bardzo niebezpieczny w naszym kraju staje się trend korzystania z solariów. Są one bardzo tanie i dostępne dla każdego. Ale są kraje, gdzie pomyślano o nastolatkach. W niektórych z nich podjęto decyzję o całkowitej
eliminacji solariów, na przykład w Brazylii. Zrobiono tak także w Nowej Południowej Walii. W Europie są takie kraje, w których poniżej osiemnastego
roku życia w ogóle nie można korzystać z solariów. W Polsce nie ma tego
typu zakazów czy ograniczeń.
Panie Ministrze, profilaktyka to jedno z najprostszych i najtańszych rozwiązań w zakresie ochrony naszych rodaków przed chorobą nowotworową. W Polsce praktycznie nie podejmuje się żadnych działań, które mają na
celu uświadomienie zagrożeń związanych ze śmiertelnymi chorobami skóry.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na
następujące pytania:
1. Jakie działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości
onkologicznej w zakresie czerniaka, prowadzi się w naszym kraju?
2. Czy rząd wspólnie z Ministerstwem Zdrowia podejmie działania, które
ograniczą dostęp do solariów?
3. Jakie są środki finansowe przeznaczone na walkę z czerniakiem i czy
są one wystarczające na pokrycie potrzeb z tym związanych?
Z poważaniem
Grażyna Sztark
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Stanowisko
Warszawa, 2013.08.29
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z oświadczeniem Pani Senator Grażyny Sztark, dotyczącym czerniaka,
przekazanym przez Panią Marszałek przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak:
BPS/043-38-1664/13, z uwagi na konieczność zgromadzenia dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na wskazane
oświadczenie do dnia 1 października 2013 r.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Chlebus

�Odpowiedź
Warszawa, 2013.10.04
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Grażyny Sztark, przesłane przy piśmie
Pani Wicemarszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (znak: BPS/043-38-1664/13), w sprawie profilaktyki w zakresie czerniaka, uprzejmie informuję.
Odnosząc się do kwestii epidemiologicznych czerniaka skóry, należy zauważyć, że
zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) czerniak
skóry jest w populacji polskiej nowotworem rzadkim. Stanowi blisko 2% wszystkich
zachorowań na nowotwory (1,8% u mężczyzn oraz 1,9% u kobiet) oraz niewiele ponad
1% zgonów nowotworowych (1,2% u mężczyzn oraz 1,4% u kobiet). W 2010 r. zanotowano 1195 przypadków nowych zachorowań u mężczyzn i 1350 u kobiet.
W kwestii działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości onkologicznej w zakresie czerniaka, należy podkreślić, że w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych realizowanego na podstawie ustawy z dnia
1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania
chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.), realizowane jest zadanie pn. „Prewencja pierwotna nowotworów”. W jego zakresie prowadzone są działania,
których celem jest edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw prozdrowotnych, w tym również profilaktyki czerniaka, poprzez upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Punkt 6 ww. Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
stanowi zalecenie dotyczące profilaktyki nowotworów złośliwych skóry, tj. „Należy uni-
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kać nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie należy chronić dzieci
i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie
stosować środki chroniące przed słońcem”.
Należy podkreślić, że w roku 2013 w ramach ww. zadania, został na cały kraj
rozszerzony projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Projekt ma na celu budowanie świadomości onkologicznej i poprawę jakości
życia ludności przez stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy
i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom
nowotworowym, a także poprzez kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. W ramach ww. projektu prowadzone są działania informacyjne,
mające na celu upowszechnienie informacji na temat Europejskiego Kodeksu Walki
z Rakiem poprzez różnego rodzaju działania medialne oraz przez przekazywanie szkołom materiałów edukacyjnych otrzymanych w ramach programu Prewencji pierwotnej
nowotworów (m.in. „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” i „Kodeks Zdrowego Życia”).
W ramach przedmiotowego projektu dzieci i młodzież szkolna pod opieką nauczycieli, przeszkolonych w ramach realizacji projektu, uczestniczą w swoich środowiskach
lokalnych w licznych przedsięwzięciach upowszechniających właściwe zachowania
zdrowotne w szkole, rodzinie i środowisku, w tym m.in. akcjach edukacyjnych dot.
czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry, szczególnie
czerniaka złośliwego.
Ponadto w ramach „Prewencji pierwotnej nowotworów”, w ramach działań dla
zmniejszenia zachorowań i umieralności z powodu czerniaka złośliwego, realizator
zadania – Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kontynuował w 2012 r., rozpoczętą w 2011 r. współpracę z Polską Izbą Turystyki, mającą
na celu przeprowadzenie na szeroką skalę wśród turystów edukacji zdrowotnej związanej z prewencją pierwotną dotyczącą czerniaka. Izba m.in. zapewniła umieszczenie
informacji dotyczącej profilaktyki czerniaka na swojej stronie internetowej. W roku
bieżącym również zaplanowano w ramach przedmiotowego zadania prowadzenie akcji
edukacyjnych dotyczących czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z informacji przekazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, iż ok. 10% populacji Europy i Ameryki Północnej masowo korzysta z solariów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała zalecenia
dotyczące korzystania z tych urządzeń. Zasady racjonalnego korzystania z solariów
opracowane przez WHO stanowią, że nie zaleca się korzystania z solariów osobom:
– z fenotypem I lub II,
– z licznymi znamionami barwnikowymi na skórze oraz z dużą ilością piegów,
– z oparzeniami słonecznymi nabytymi w dzieciństwie,
– poniżej 18 roku życia, ze stanami przednowotworowymi lub nowotworami skóry, ze skórą uszkodzoną przez słońce, przyjmujące leki uwrażliwiające na promieniowanie UV.
Główny Inspektor Sanitarny w 2010 roku wystosował pismo do państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych z prośbą o podjęcie zarówno wśród młodzieży,
jak i wśród rodziców działań informacyjno-edukacyjnych prowadzących do zmniejszenia ryzyka wynikającego z nadmiernego korzystania z solarium i działań mających
na celu położenie nacisku na zagadnienia skutków naświetlania promieniami UV.
W latach 2010–2012 Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła kampanię mającą
na celu zmniejszenie występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych w związku
z nadmiernym korzystaniem z solariów – działania te były również skierowane do pracowników gabinetów kosmetycznych i personelu medycznego. Kampanią informacyjną objęto prawie 1,5 mln osób i 15 tys. jednostek na terenie całego kraju.
W kwestii środków finansowych przeznaczonych na walkę z czerniakiem uprzejmie
informuję, że dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ, zawierając umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków finansowych zabezpieczonych
w planie finansowym Funduszu na dany rok, mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców w szczególności
w tych obszarach, w których odnotowano na nie zwiększone zapotrzebowanie.
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Mając na uwadze zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej związane
z leczeniem pacjentów, u których rozpoznano zachorowanie na czerniaka złośliwego
skóry, Minister Zdrowia w 2013 r. objął refundacją ze środków publicznych program
lekowy leczenia czerniaka złośliwego skóry (ICD-10 C43).
W związku z powyższym dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ, po przeprowadzeniu odpowiednich postępowań, podpisali ze świadczeniodawcami na 2013 r.
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w ramach programu lekowego – leczenie czerniaka złośliwego skóry w łącznej wysokości
23.920 tys. zł.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Aleksandra Świeykowskiego
skierowane do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Podczas posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji członkowie komisji mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Pana Prezesa z prac Sądu Najwyższego w 2012 r. Następnie odbyła się
dyskusja, w której senatorowie poruszyli także problem rzetelności w toczących się procesach. Sądzę, iż fakt ten sprowokował jednego z adwokatów do
zapoznania mnie z przebiegiem procesu, który może stanowić przykład, że
oskarżeni w procesie trwającym wiele lat wychodzą z sądu z przekonaniem,
iż stali się ofiarami skomplikowanych powiązań personalnych ludzi uczestniczących w procesie.
Wedle mojej wiedzy osoby te podjęły jeszcze jedną próbę rzetelnej oceny całego procesu, wnosząc, by na podstawie art. 37 k.p.k. Sąd Okręgowy
w Opolu zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie tej sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu.
Oskarżeni, ludzie już w wieku emerytalnym, z ogromnym dorobkiem
zawodowym i społecznym, czują się ofiarami niesprawiedliwego procesu.
Adwokat od lat prowadzący tę sprawę w piśmie o zmianę sądu skierowanym do Sądu Okręgowego w Opolu wskazał przesłanki, które według mnie,
laika prawnego, budzą niepokój i mogą powodować społeczne sugestie, że
procesy w polskich sądach prowadzone są w sposób nieobiektywny i krzywdzący. Jestem przekonany, że sądy w Polsce powinny starać się za wszelką
cenę unikać okoliczności, które tworzą podejrzenia i oskarżenia pod adresem
sędziów i prokuratorów.
Szczególnie groźne dla opinii społecznej o polskim sądownictwie są procesy w sprawach o stosunkowo znikomej szkodliwości społecznej, a dotyczące ludzi cieszących się w swoich środowiskach zamieszkania i pracy poważaniem społecznym i szacunkiem, posiadających duży dorobek zawodowy.
Wydaje się, iż z takim przypadkiem mamy do czynienia w przywoływanym
przeze mnie procesie.
Z przekazanych mi dokumentów wynika, iż oskarżeni tracą nadzieję na
oczyszczenie swoich życiorysów splamionych niesprawiedliwymi – w ich
ocenie – wyrokami. Dokładne wczytanie się przeze mnie w skierowane do
Sądu Okręgowego w Opolu Wydział VII Karny Odwoławczy pismo obrońcy
oskarżonych, którym rozpoczyna proces odwoławczy od wyroku Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 19 kwietnia 2013 r., skłoniło mnie do wniesienia niniejszego oświadczenia senatorskiego zaadresowanego do Pana
Prezesa.
Prosiłbym o wyjaśnienie powodów, dla których wnoszone przez obrońców oskarżonych skargi na przebieg tego procesu rozstrzygane były w taki
sposób, że za każdym razem pozostawiały podejrzenia, oskarżenia i poczucie niesprawiedliwości u oskarżonych, obserwatorów procesu, a także
u obrońców oskarżonych. Takie wnioski przekazano już w skardze do ministra sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. roku po analizie postanowienia
z 30 grudnia 2008 r. Sądu Okręgowego w Opolu. To uzasadnia w pewnym
stopniu niepokój oskarżonych o to, czy wniesiona obecnie prośba o zmianę
sądu prowadzącego tę sprawę będzie w ogóle uwzględniona, a tym samym
czy możliwość sprawiedliwego osądzenia oskarżonych nie zostanie ostatecznie zamknięta.
Ze względu na to, że nasze oświadczenia są dokumentami powszechnie
dostępnymi, nie mogę w tym miejscu dołączyć przekazanych mi przez zainteresowanych dokumentów. Posiadam jednak upoważnienie, by w razie
potrzeby, w uzasadnionych przypadkach przekazać ich kopie zainteresowanym nimi urzędom.
Z poważaniem
Aleksander Świeykowski
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Stanowisko
Warszawa, 5 września 2013 r.
Pan Senator RP
Aleksander Świeykowski
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora, złożone w formie pisemnej na
38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r., przekazane mnie jako Pierwszemu
Prezesowi Sądu Najwyższego przy piśmie Pani Wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 13 sierpnia 2013 r. nr BPS/043-38-1665/13, otrzymane przeze mnie
w dniu 19 sierpnia uprzejmie informuję, co następuje.
Oświadczenie Pana Senatora dotyczy sprawy karnej toczącej się aktualnie w Sądzie Rejonowym w Kluczborku pozostającej w tym Sądzie w fazie postępowania międzyinstancyjnego sygn. akt II K 140/07. Jeden z obrońców z wyboru czterech oskarżonych, a następnie skazanych nieprawomocnym wyrokiem wymienionego sądu
powszechnego I instancji złożył bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Opolu – sądu
odwoławczego wniosek o wystąpienie przez ten Sąd do Sądu Najwyższego z wnioskiem
o wyznaczenie przez Sąd Najwyższy innego równorzędnego sądu powszechnego odwoławczego do rozpoznania przedmiotowej sprawy ze względu na dobro sprawiedliwości.
Sąd Okręgowy w Opolu przekazał powyższy wniosek obrońcy – zgodnie z przepisami
prawa – sądowi meriti tj. Sądowi Rejonowemu w Kluczborku, do akt sprawy tego Sądu
sygn. II K 140/07. Wniosek ten trafi zapewne do rozpoznania przez Sąd Okręgowy,
łącznie z apelacjami złożonymi przez obrońców wszystkich czterech oskarżonych od
skazującego, ale nieprawomocnego, wyroku Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia
11 kwietnia 2013 r. sygn. akt II K 140/07.
Z powyższego wynika jednoznacznie, że sprawa karna opisana przez Pana Senatora w Jego pisemnym oświadczeniu złożonym w dniu 9 sierpnia 2013 r. na 38. posiedzeniu Senatu dotyczy działalności orzeczniczej sądów powszechnych. Nad wymienionymi sądami powszechnymi – w sferze orzeczniczej – ani ja, jako Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego, ani Sąd Najwyższy – nie sprawujemy nadzoru judykacyjnego w trybie
pozaprocesowym; nie sprawujemy także nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych. Jestem zatem niewłaściwym adresatem wymienionego wyżej oświadczenia Pana Senatora.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 427 z 2013 r.
ze zm.) nadzór nad administracyjną działalnością sądów powszechnych przekazano
prezesom tych sądów i nadrzędnie Ministrowi Sprawiedliwości. Wymienione organy
sądowe i Minister Sprawiedliwości nie mają jednakże prawa dokonywania jakiegokolwiek wpływu na orzecznictwo sądów powszechnych, gdyż w tej sferze sędziowie są
niezawiśli.
Uprzejmie też wyjaśniam, że zakres kompetencji Sądu Najwyższego i Pierwszego
Prezesa tego Sądu określa ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 499), a także – w interesującej Pana Senatora
sprawie karnej – przepisy kodeksu postępowania karnego tj. art. 27 oraz art. 37 tego
kodeksu. Z powołanych przepisów prawa wynika, że nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego nad orzecznictwem sądów powszechnych sprawowany jest przez ten Sąd tylko w postępowaniu kasacyjnym oraz w rozpoznawaniu przez Sąd Najwyższy środków
odwoławczych i innych spraw określonych wyłącznie ustawą.
Reasumując powyższe, jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, nie mam żadnego
prawa do zajęcia jakiegokolwiek stanowiska w sprawie toczącej się przed właściwym
rzeczowo i miejscowo, niezawisłym sądem powszechnym.
Stanisław Dąbrowski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Stanisława Karczewskiego,
Macieja Klimy, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego,
Jana Marii Jackowskiego oraz Janiny Sagatowskiej
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!
W okresie trwających obecnie żniw wytworzyła się dramatyczna sytuacja na rynku rzepaku i zbóż. Ceny rzepaku spadły z około 2 tys. zł za tonę
w ubiegłym roku do około 1,2 tys. zł, a nawet 1,1 tys. zł, a cena pszenicy
spadła z około 1 tys. zł do około 600 zł za tonę w bieżącym roku. Są to ceny
poniżej realnych kosztów produkcji, nawet jeśli uwzględnić dopłaty rolnicze.
Nie ma obiektywnych przyczyn takiej sytuacji, zbiory nie są znacząco większe, ceny na rynkach światowych też znacząco nie spadły i wszystko wskazuje na brutalną zmowę cenową firm skupujących rzepak i zboże.
Rząd dysponuje narzędziami przeciwdziałania tej sytuacji, dysponuje
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponuje kontrolą nad państwową spółką Elewarr, zajmującą się skupem zbóż, ma wpływ na organy
ścigania (zmowa cenowa jest przestępstwem), może więc przeciwdziałać tej
sytuacji, niszczącej dla setek tysięcy gospodarstw rolnych uprawiających
zboża i rzepak. Rolnicy zmuszeni są do sprzedaży zboża poniżej kosztów
produkcji, bo wielu z nich ma do spłacenia kredyty i grozi im wpadnięcie
w pętlę zadłużenia.
Pytamy wobec tego: co Pan Premier zrobił i co zamierza zrobić, żeby
uchronić polskich rolników przed niszczącymi skutkami zmowy cenowej?
Jakie instrumenty prawne i ekonomiczne zamierza Pan uruchomić w celu
przywrócenia normalnych mechanizmów rynkowych na rynku zbóż? Czego
konkretnie, oprócz wzruszenia ramion, mogą od Pana, od rządu i od podległych mu instytucji oczekiwać rolnicy znajdujący się w tym dramatycznym dla
nich położeniu?
Do Pana Prezesa NIK zwracamy się o pilną kontrolę doraźną państwowej
spółki Elewarr oraz Agencji Rezerw Materiałowych w zakresie działalności
na rynku zbóż. Agencja Rezerw Materiałowych powinna być pilnie sprawdzona pod kątem zapasów strategicznych zbóż, które obecnie, w sytuacji
niskich cen, powinny być uzupełniane.
Według informacji ministra rolnictwa z 7 sierpnia bieżącego roku spółka
Elewarr zakupiła od rolników zaledwie 50 tys. ton zboża, podczas gdy jej
powierzchnia magazynowa wynosi 643 tys. ton. Powstaje pytanie: co robi
spółka Elewarr, czyje zboże zalega obecnie w jej magazynach? I dla czyich
zysków, kosztem rolników, działa obecnie spółka Elewarr?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Stanisław Karczewski
Maciej Klima
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
Janina Sagatowska
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MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 03.09.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9.08.2013 r.
w sprawie trudnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku oraz działań podejmowanych
przez rząd w celu jej poprawy, załączone przy piśmie znak DSPA-4813-791-(1)/13
z dnia 19 sierpnia br., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje poniższe
wyjaśnienia.
Analizując sytuację w poszczególnych sektorach produkcji rolnej trzeba stwierdzić,
iż w danym okresie poziom opłacalności produkcji jest zwykle zróżnicowany i uzależniony od wielu czynników. Część z nich, jak np. warunki agrometeorologiczne są niezależne od człowieka, ale mają istotny wpływ na wielkość zbiorów, a w efekcie również
i na poziom cen oraz opłacalność. Należy również zwrócić uwagę, że poszczególne
gałęzie produkcji rolniczej są ze sobą wzajemnie powiązane. Dla przykładu niskie ceny
zbóż powodują spadek ich opłacalności, natomiast mają pozytywne przełożenie na
opłacalność produkcji zwierzęcej. Z kolei wzrost pogłowia zwierząt powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pasze a tym samym może spowodować wzrost cen zbóż
i wzrost ich opłacalności. Ideałem byłoby wzajemne zbilansowanie produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej z zapotrzebowaniem rynku, jednak w praktyce gospodarki
rynkowej, szczególnie w warunkach postępującej globalizacji jest to trudno osiągalne.
Stąd też wahania cen i zróżnicowanie opłacalności produkcji rolnej będzie trudne do
uniknięcia także w przyszłości.
Krajowy rynek produktów rolnych, w tym zbóż i rzepaku, jest powiązany z rynkiem wspólnotowym oraz światowym. Rekordowo wysoki poziom cen zbóż i roślin
oleistych w ubiegłym sezonie był zachętą do zwiększania areału światowych upraw
przewidzianych do zbiorów w 2013 roku. Informacje o areale upraw oraz prognozowanych zbiorach spowodowały, że od początku sezonu 2013/14 ceny na rynkach
światowych wykazują tendencję spadkową, co przekłada się również na wysokość
cen w kraju.
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW
w dniach 19–25.08.2013 r. za pszenicę konsumpcyjną w zakupie płacono średnio
683 zł/t, tj. o 2,4% więcej niż przed tygodniem. Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 447 zł/t i była o 5,4% wyższa niż tydzień wcześniej. Średnia krajowa
cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 682 zł/t i była wyższa o 7%
w stosunku do ubiegłego tygodnia. Natomiast cena kukurydzy ukształtowała się na
poziomie 805 zł/t i była wyższa o 0,3% od notowań sprzed tygodnia.
Od początku roku gospodarczego 2013/14 tj. od 1 lipca br. również ceny zbóż
na rynku europejskim wykazywały tendencję spadkową. Spadki cen jakie wystąpiły
w lipcu br. na rynku krajowym były zdeterminowane silną presją wywieraną przez
rynki państw południowej Europy (Węgry, Słowacja, Czechy). Z uwagi na wcześniej
rozpoczynające się żniwa w tej części Europy podaż zbóż z nowych zbiorów wywarła
presję spadku cen. W okresie 5–11 sierpnia 2013 r. ceny zbóż w Unii Europejskiej
były znacznie niższe niż rok wcześniej. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej (wyrażona w PLN) była niższa o 19%, jęczmienia paszowego o 22%, a pszenicy paszowej
o 24%. W mniejszym stopniu potaniała kukurydza, której zbiór odbywa się w późniejszym terminie.
Odnosząc się do kwestii spółki ELEWARR informuję że jest ona podmiotem, działającym w oparciu o Kodeks spółek handlowych, w którym 100% udziałów posiada
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Agencja Rynku Rolnego. Magazyny położone na terenie całego kraju są przystosowane
do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. Działalność spółki obejmuje między innymi:
– obrót surowcami i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi,
– świadczenie usług skupu, przechowywania oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym,
– eksport i import surowców i produktów rolnych,
– składowanie w komorach materiałów sypkich (pelety, granulaty, wysłodki cukrowe),
– rozładunek towarów na bocznicach kolejowych,
– dzierżawa pomieszczeń biurowo-handlowych i placów składowych.
ELEWARR Sp. z o.o. jest stabilnym partnerem zarówno dla producentów rolnych
jak i dużych firm produkcyjnych i handlowych. Spółka spełnia niezbędne wymogi
warunkujące uczestnictwo w przechowywaniu rezerw państwowych i zapasów interwencyjnych zbóż. Każdego roku swojej działalności spółka jest przygotowana do żniw,
posiada zabezpieczone środki finansowe zapewniające ciągłość akcji skupowej, zapewnia krótkie terminy zapłaty za dostarczony towar. ELEWARR dysponuje 18 magazynami pozwalającymi składować 644 tys. ton różnych towarów rolnych.
Od 9 lipca do 26 sierpnia br. spółka Elewarr skupiła łącznie 69 266 ton, w tym
39 975 ton zbóż i 29 292 ton rzepaku. Średnie ceny oferowane w skupie za tonę rzepaku wahały się w granicach 1320–1380 zł/t. W odniesieniu do zbóż w zależności od
rodzaju zboża ceny wahały się w przedziale 650–690 zł/t za pszenicę konsumpcyjną, jęczmień konsumpcyjny 600-630 zł/t, żyto konsumpcyjne 370–420 zł/t. Ponadto
przyjęto na usługowe składowanie 101 288 ton, w tym 25 449 ton zbóż i 75 733 ton
rzepaku i kukurydzy i 106 ton śruty kukurydzianej.
Uprzejmie informuję, że w dniu 31 lipca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o sprawdzenie możliwości wystąpienia zmowy cenowej przedsiębiorców prowadzących skup
zbóż i rzepaku oraz podjęcie stosownych działań. W odpowiedzi UOKIK poinformował
o wszczęciu postępowania sprawdzającego w tej sprawie.
Należy podkreślić, że wszystkie wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej mechanizmy wsparcia rynku są uruchamiane przez Komisję Europejską na mocy przepisów
wspólnotowych, zatem poszczególne państwa, w tym Polska, nie mają możliwości samodzielnego wprowadzania wsparcia. Ponadto na rynku rzepaku nie mają zastosowania instrumenty WPR takie jak cena interwencyjna, refundacje eksportowe, kontyngenty. Stawka celna na przywóz nasion rzepaku wynosi 0.
W celu zwiększenia siły negocjacyjnej ważnym jest zrzeszanie się rolników w grupy producentów rolnych, które umożliwiają koncentrację podaży oferowanych przez
nich towarów. W nowej WPR na lata 2014–2020 pojawiły się zapisy dające możliwość
poprawy pozycji przetargowej producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym. Mianowicie uznane organizacje producentów będą mogły w imieniu swych członków, pod
pewnymi warunkami, negocjować warunki umów na dostawę m.in. wołowiny, zbóż
i niektórych innych upraw polowych, w tym rzepaku. Ponadto przewidziano kontynuację wsparcia grup producentów rolnych w ramach nowego PROW, które umożliwi
producentom rolnym wzmacnianie pozycji rynkowej i zwiększenie rentowności produkcji rolnej.
Reasumując Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu wsparcia podmiotów rynkowych zachęca do wykorzystywania dostępnych instrumentów rynkowych
w ramach WPR jak i programów wsparcia przeznaczonych dla producentów i innych
uczestników rynku.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 2 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 13 sierpnia 2013 r. przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami na 38. posiedzeniu Senatu RP w dniu
9 sierpnia 2013 r. – zawierające prośbę o podjęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli doraźnej w Elewarr Sp. z o.o. oraz Agencji Rezerw Materiałowych w zakresie ich
funkcjonowania na rynku zbóż uprzejmie informuję, że Izba podjęła działania zmierzające do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej realizację wniosków sformułowanych po kontroli w 2010 r. pn. Funkcjonowanie Elewarr sp. z o.o., której tematyka
mogłaby zostać poszerzona o zagadnienia podniesione w powyższym oświadczeniu.
O ostatecznej decyzji zostanie Pan Marszałek poinformowany odrębnym pismem.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Kazimierza Jaworskiego, Marka Martynowskiego,
Henryka Górskiego oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z docierającymi do mnie niepokojącymi informacjami odnośnie do nieprawidłowości zwracamy się z prośbą o zbadanie następujących
spraw i przekazanie wyjaśnień w tym zakresie.
1. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat była przeprowadzona kontrola w Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” z siedzibą w Paczynie przy ulicy Leśnej 26? Jeśli tak, to kto przeprowadzał kontrolę, na czyj
wniosek i jakie były wnioski pokontrolne?
2. Czy pomiędzy prezesem tej fundacji a obecnym starostą powiatu gliwickiego Michałem Nieszporkiem istnieją więzy pokrewieństwa bądź powinowactwa?
3. Czy takie więzy istnieją pomiędzy osobami zatrudnionymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (jednostka organizacyjna starostwa powiatowego) w Gliwicach a jakąkolwiek osobą z zarządu tej fundacji?
4. Które osoby zatrudnione w PCPR w Gliwicach są połączone więzami
pokrewieństwa lub powinowactwa z dyrektorką tej instytucji, magister Barbarą Terlecką-Kubicius?
5. Od jakiego czasu prezes fundacji Ireneusz Kopania jest jednocześnie
pracownikiem podległym staroście powiatowemu w Gliwicach?
6. Czy pan Ireneusz Kopania, jako pracownik zatrudniony w Rodzinnym
Domu dla Dzieci w Paczynie przy ulicy Leśnej 26, podlega dyrektorowi PCPR
w Gliwicach?
7. Czy kiedykolwiek w okresie ostatnich pięciu lat była przeprowadzona
kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu gliwickiego starostwa na rzecz Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie przy ulicy Leśnej 26?
Pod tym samym adresem mieści się Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej
„Nasz Dom Zastępczy”, nadto jest to prywatna posiadłość pana Ireneusza
Kopani.
8. Czy na zakup własnego majątku, w szczególności nieruchomości położonej w Sierotach przy ulicy Ogrodowej 2, Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” z siedzibą w Paczynie przy ulicy Leśnej 26
otrzymywała jakiekolwiek dotacje bądź inne środki pochodzące z budżetu?
9. Czy ta fundacja otrzymywała jakiekolwiek środki pochodzące z funduszy unijnych?
10. W ilu programach nadzorowanych lub/i prowadzonych przez PCPR
w Gliwicach uczestniczy ta fundacja?
11. Jakie to są programy i w jakiej wysokości środki są w nich przyznawane?
12. Jak faktycznie wygląda finansowanie Rodzinnego Domu dla Dzieci
w Paczynie przy ulicy Leśnej 26? Proszę podać wszystkie źródła finansowania, a także przekazać informację o pomocy rzeczowej i celowej w ostatnich
pięciu latach.
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Kazimierz Jaworski
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
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Warszawa, 10 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo znak: BPS/043-38-1667/13, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Kazimierza Jaworskiego, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego i Jana Marię Jackowskiego na posiedzeniu
Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r. w sprawie kontroli w Fundacji Rodzinnej Opieki
Zastępczej „ Nasz Dom Zastępczy” oraz Rodzinnego Domu Dziecka dla Dzieci w Paczynie, uprzejmie informuję.
Uprawnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, czyli organu nadzoru w stosunku do nadzorowanych ogólnej działalności fundacji, regulują przepisy art. 12 ust. 1
i 2, art. 13, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.). Stosownie do nich organowi
nadzoru przysługuje prawo do:
– otrzymywania corocznych sprawozdań z działalności fundacji,
– składania w sądzie wniosków o wydanie orzeczenia w przedmiocie zgodności
działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem w jakim fundacja
została ustanowiona,
– składania w sądzie wniosków o uchylenie uchwały zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo postanowieniami statutu fundacji
lub z przepisami prawa, z ewentualnym jednoczesnym zwróceniem się do sądu
o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy,
– wyznaczenia zarządowi odpowiedniego terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu lub żądania dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji, jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy
prawa lub postanowienia statutu albo jest niezgodne z celem fundacji,
– składania w sądzie wniosków o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego, po bezskutecznym upływie terminu, o którym była wyżej
mowa albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób
niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji,
– składania w sądzie wniosków o likwidację fundacji w wypadku osiągnięcia celu,
dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku – jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego
postanowienia nie są wykonywane.
Przepisy ww. ustawy nie przyznają organowi nadzoru prawa przeprowadzania kontroli działalności nadzorowanych fundacji. Organizacjom pozarządowym w zakresie
prowadzonej działalności statutowej przysługuje pełna swoboda, o ile nie wykraczają
poza ramy obowiązującego prawa.
Uprzejmie informuję, iż analiza i ocena sprawozdań składanych przez Fundację
Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” nie wskazuje na istnienie uchybień i nieprawidłowości w jej działalności, które uzasadniałyby konieczność zastosowania wobec niej opisanych powyżej środków nadzoru.
Na marginesie pragnę dodać, iż fundacje należą do organizacji pozarządowych,
tj. prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku, które to określenie
wskazuje na przypisaną im cechę niezależności od organów administracji publicznej.
Zatem Minister Pracy i Polityki Społecznej nie ma uprawnień do kontroli środków pozyskanych przez fundacje od darczyńców i sponsorów, w tym zagranicznych.
Jednakże w odniesieniu do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135,
z późn. zm.) zgodnie z art. 187 pkt 1, do zadań ministra właściwego ds. rodziny należy
monitorowanie zadań wynikających z ww. ustawy. W związku z powyższym Minister-
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stwo Pracy i Polityki Społecznej już po raz drugi (pierwszy raz w październiku 2012 r.)
zwróciło się do Pani Bożeny Stępień – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego o wyjaśnienie sytuacji prowadzonego przez Fundację Opieki Zastępczej „Nasz Dom Rodzinny” Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie, przede
wszystkim z punktu widzenia właściwego zabezpieczenia dobra dziecka.
Służby wojewody stosownie do swoich kompetencji przeprowadziły na podstawie
art. 186 pkt 5 ww. ustawy kontrolę w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez wymienioną wyżej Fundację, jak również na mocy art. 186 pkt 5 lit. a) monitoring realizacji zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach w zakresie sprawowania nadzoru nad pieczą zastępczą.
W wyniku podjętych działań sformułowano wytyczne do stosowania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w następujących obszarach:
1) przenoszenia dzieci między formami pieczy zastępczej,
2) pracy z rodzinami zastępczymi realizowanej na terenie powiatu gliwickiego,
3) sposobu i okoliczności, w jakich dzieci kierowane są do rodzin zastępczych
funkcjonujących na terenie powiatu gliwickiego,
4) rekrutacji kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
Jeśli chodzi o postępowanie kontrolne w Rodzinnym Domu Dziecka, przy ul. Leśnej w Paczynie, nie zostało ono zakończone. Jednakże, jak informuje nas Wydział
Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zalecenia dotyczyć będą
konieczności prowadzenia stosownej dokumentacji oraz zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego.
W ramach kontroli służby wojewody nie stwierdziły uchybień w stosunku do jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w niej przebywającymi.
Ponadto w związku z przesłanymi przez grupę senatorów zapytaniami, Ministerstwo wystąpiło do Starosty Gliwickiego, na terenie którego działa ww. Fundacja oraz
Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie, z prośbą o przesłanie wyjaśnień w przedmiotowej
sprawie.
W załączeniu przekazuję kopię odpowiedzi na wskazane w oświadczeniu pytania
przesłaną przez Starostę Gliwickiego Pana Michała Nieszporka.
Reasumując, sprawa Fundacji Opieki Zastępczej „Nasz Dom Rodzinny” jest znana
zarówno Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, jak również służbom wojewody, którzy w określonym przez akty prawne zakresie sprawują nadzór i monitoring realizacji
zadań przez organy samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Jednakże do zadań
wskazanych wyżej służb nie należy rozstrzyganie w sprawach, które jak się wydaje
na podstawie uzyskanych wyjaśnień – w tej konkretnej sytuacji – zdają się dotyczyć
bardziej kwestii personalnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że obowiązkiem władz
publicznych jest zabezpieczenie dobra dzieci. Z uwagi na powyższe Minister Pracy
i Polityki Społecznej zobowiązuje się do okresowego monitorowania sytuacji dzieci
w prowadzonych przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy”
instytucjach pieczy zastępczej.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko
STAROSTY GLIWICKIEGO
Gliwice, 29 sierpnia 2013 r.
Pani
Janina Szumilicz
Dyrektor
Departamentu Polityki Rodzinnej
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu Panów Senatorów RP: Grzegorza
Wojciechowskiego, Kazimierza Jaworskiego, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego i Jana Marię Jackowskiego w sprawie Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej
„Nasz Dom Zastępczy” oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie w załączeniu przekazuję wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
STAROSTA
Michał Nieszporek

Informacja Starosty Gliwickiego w sprawie oświadczenia Senatorów RP: Grzegorza Wojciechowskiego, Kazimierza Jaworskiego, Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego i Jana Marii Jackowskiego z dnia 09.08.2013 r. dotyczącego
Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy”.
Ad 1:
Nie posiadamy informacji na temat kontroli przeprowadzanych w ciągu ostatnich
pięciu lat w Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej z siedzibą w Paczynie przy ulicy Leśnej 26. Zgodnie z treścią art. 12.1 Ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. o zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja
została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty. Fundacja może wskazać ministra właściwego ze względu
na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do
statutu i przekazane sądowi prowadzącemu fundację.
Ad 2:
Pomiędzy Prezesem Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy”
z Paczyny – Panem Ireneuszem Kopania a Starostą Gliwickim Michałem Nieszporkiem
nie istnieją więzy pokrewieństwa czy powinowactwa.
Ad 3:
Żadnego z pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach nie
łączą więzy pokrewieństwa bądź powinowactwa z osobami będącymi w Zarządzie Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” z Paczyny.
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Ad 4:
Żadna z osób zatrudnionych w PCPR w Gliwicach nie jest połączona stosunkiem
pokrewieństwa czy powinowactwa z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach – Panią Barbarą Terlecką-Kubicius. Należy dodać, że od 2006 r.
z PCPR w Gliwicach współpracuje Pan Maciej Janson, który wykonuje usługi w zakresie poradnictwa prawnego w ramach umowy zlecenia. Stosunek powinowactwa
pomiędzy Panem Macieja Jansonem a Dyrektorem PCPR w Gliwicach występuje od
2011 r.
Ad 5:
Pan Ireneusz Kopania w okresie od 11.1998 do 08.2005 r. był zatrudniony przez
Starostę Gliwickiego na podstawie umowy o pracę na czas określony, jako wychowawca w okresach nieobecności Pani Renaty Kopania – prowadzącej Rodzinny Dom
Dziecka w Paczynie.
Ad 6:
Od 09.2005 r. Pan Ireneusz Kopania jest zatrudniony przez Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na stanowisku wychowawcy. Zgodnie
z obowiązującymi wówczas przepisami, tj. §31 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych 14.02.2005 r.,
w placówce rodzinnej istniała możliwość zatrudnienia tylko osoby wskazanej przez dyrektora placówki oraz mogła to być osoba z nim spokrewniona lub spowinowacona.
Pan Ireneusz Kopania nie podlega Dyrektorowi PCPR w Gliwicach.
Ad 7:
Gospodarka finansowo-księgowa „Rodzinnego Domu dla Dzieci” w Paczynie zlecona została przez Starostę Gliwickiego, na mocy art. 85 ustawy o pomocy społecznej,
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Obsługa ta prowadzona jest
na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wyodrębnionej ewidencji finansowoksięgowej.
Kontrole problemowe Starosty Gliwickiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przeprowadzone zostały w 2008, 2009, 2010 i 2012 r. Przedmiotem
tych kontroli była m.in. celowość i oszczędność dokonywanych wydatków oraz prawidłowość regulowania zobowiązań, zgodność wypłaconych wynagrodzeń z angażami
pracowników, sporządzanie sprawozdawczości i jej zgodność z ewidencją finansowo-księgową.
Ponadto w ramach kontroli problemowej Wojewody Śląskiego w 2009 r. sprawdzona została prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania zlecone w 2008 r. oraz
ocena przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – składki na
ubezpieczenia zdrowotne wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, tj. Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie.
Ad 8:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach nigdy nie przekazywało jakiejkolwiek dotacji ani innych środków pochodzących z budżetu na rzecz Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” w Paczynie.
Ad 9:
Z oświadczenia Prezesa Fundacji – Pana Ireneusza Kopania wynika, że Fundacja
Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” z Paczyny nie otrzymywała środków pochodzących z Funduszy Unijnych.
Ad 10 i 11:
Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” z Paczyny nie uczestniczy w żadnym programie nadzorowanym lub prowadzonym przez PCPR w Gliwicach.
Fundacja ta nigdy nie występowała za pośrednictwem PCPR w Gliwicach do Starosty
Powiatu Gliwickiego o wsparcie lub dotację. Nigdy też nie otrzymała finansowego lub
rzeczowego wsparcia oraz dotacji.
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Ad 12:
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – „Rodzinny Dom dla Dzieci”
w Paczynie jest powiatową jednostką budżetową i zgodnie z ustawą o finansach publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza
na rachunek budżetu samorządu terytorialnego. Gospodarka finansowo-księgowa placówki w Paczynie zlecona została przez Starostę Gliwickiego, na mocy art. 85 ustawy o pomocy społecznej, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach i jest
prowadzona przez PCPR na podstawie upoważnienia Dyrektora tej Placówki. Wydatki
„Rodzinnego Domu dla Dzieci” w Paczynie dokonywane są w ramach rocznego planu
finansowego, przygotowywanego przez PCPR w Gliwicach we współpracy z Dyrektorem Placówki oraz zatwierdzanego przez Zarząd Powiatu Gliwickiego. Wszelkie zmiany
w tymże planie dokonywane są również przez Zarząd Powiatu Gliwickiego.
Na podstawie harmonogramów zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu Gliwickiego,
jednostka otrzymuje comiesięcznie środki na działalność, na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony na rzecz PCPR i z rachunku tego dokonywane są wszystkie wydatki na finansowanie „Rodzinnego Domu dla Dzieci” w Paczynie. Wydatki te
dokonywane są na podstawie dowodów księgowych podpisywanych przez Dyrektora
placówki i Głównego Księgowego PCPR w Gliwicach, potwierdzającego ich zgodność
pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodność wydatku z planem finansowym
jednostki, a także kontrasygnowanych przez Dyrektora PCPR w Gliwicach. Wszystkie środki wydatkowane na finansowanie jednostki budżetowej, jaką jest „Rodzinny
Dom dla Dzieci” w Paczynie, pochodzą z Budżetu Powiatu Gliwickiego. Jedynie środki
na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających
w „Rodzinnym Domu dla Dzieci” w Paczynie, finansowane jest ze środków otrzymanych przez Powiat Gliwicki z budżetu państwa, tj. dotacji na zadania zlecone.
W ramach budżetu „Rodzinnego Domu dla Dzieci” w Paczynie środki wydatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na:
– wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w jednostce,
– pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
dla pracownika zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– wypłatę zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce,
– pokrycie części czynszu lokalu, w którym mieści się placówka,
– pokrycie części kosztów utrzymania lokalu (media, wywóz nieczystości, podatek
od nieruchomości),
– ryczałt na zakup opału na potrzeby placówki,
– ryczałt za używanie samochodu osobowego do celów służbowych dla Dyrektora
placówki,
– zakup leków na potrzeby dzieci umieszczonych w placówce,
– opłaty za usługi telekomunikacyjne,
– doposażenie placówki w niezbędny sprzęt,
– opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce.
Wysokość wydatków jednostki u ostatnich pięciu latach kształtowała się następująco:
Rok

Wysokość wydatków
„Rodzinnego Domu
dla Dzieci” w Paczynie

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka
w placówce obliczany na podstawie poniesionych
wydatków (obowiązujący w roku następnym)

2008

174 318,53 zł

2 342,75 zł

2009

199 586,66 zł

2 523,02 zł

2010

215 249,25 zł

2 627,17 zł

2011

217 996,40 zł

2 616,69 zł

2012

222 072,54 zł

2 375,71 zł
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego,
Henryka Górskiego oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego Prawa i Sprawiedliwości w Rawie Mazowieckiej zgłosił się przedsiębiorca budowlany, pan Zbigniew Krajewski, właściciel firmy „Zbigniew Krajewski – realizacja inwestycji budowlanych”, który
przedstawił dokumenty wskazujące na nierzetelne i oszukańcze działania
związane z jego udziałem w realizacji drogi S8 na odcinku Rawa Mazowiecka – Mszczonów. Firma pana Krajewskiego była tam zatrudniona w charakterze podwykonawcy u głównego wykonawcy, firmy „Bilfinger Berger
Budownictwo SA”.
Pan Krajewski twierdzi, co popiera dokumentami, że w ramach prac na
rzecz firmy „Bilfinger” wykonał roboty budowlane o wartości ponad 2 milionów 100 tysięcy zł, za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości jedynie
1 miliona 646 tysięcy zł (w tym 800 tysięcy zł bezpośrednio od firmy „Bilfinger” i 846 tysięcy zł od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).
Pozostała kwota wynagrodzenia wynosząca 478 tysięcy zł nie została mu
wypłacona.
Pan Krajewski przedstawił między innymi opinię prawną dyrektora biura prawnego GDDKiA, z której wynika, że były wszelkie podstawy do tego,
aby wobec braku zapłaty ze strony firmy „Bilfinger” GDDKiA jako inwestor
zapłaciła panu Krajewskiemu wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez
niego prace. Jednakże do tego nie doszło. Brak płatności spowodował, że
firma pana Krajewskiego znalazła się w trudnej sytuacji, a w zasadzie grozi
jej bankructwo. Pan Krajewski kieruje wiarygodne, w naszej ocenie, zarzuty
wobec GDDKiA, że jako polski przedsiębiorca budowlany nie otrzymał od
niej pomocy w uzyskaniu sprawiedliwej zapłaty za wykonane prace.
Pan Krajewski okazał wydane w jego sprawie przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga-Północ postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie 2 Ds 392/12. Z uzasadnienia postanowienia (strona 15) jednoznacznie
wynika, że brak bezpośredniej płatności ze strony GDDKiA na rzecz podwykonawcy, czyli pana Krajewskiego, wynikał z faktu, że reprezentujący
generalną dyrekcję inżynier kontraktu nie chciał wchodzić w konflikt z firmą
„Bilfinger”.
Za zaskakujący uznajemy fakt, że GDDKiA będąca polską instytucją
państwową nie wspiera polskiego przedsiębiorcy, mimo że są podstawy
prawne do udzielenia takiego wsparcia, i kieruje się – tak przynajmniej wynika z wymienionych dokumentów – interesem zagranicznej firmy będącej
głównym wykonawcą.
Prosimy Pana Ministra o gruntowne zbadanie przypadku pana Krajewskiego i wyjaśnienie przyczyn braku ochrony dla jego firmy realizującej część
kontraktu finansowanego ze środków publicznych. Prosimy o zbadanie tej
sprawy tym bardziej, że, jak już powszechnie wiadomo, w związku z realizacją kontraktów drogowych doszło do bardzo wielu przypadków bankructwa
małych i średnich przedsiębiorstw polskich będących podwykonawcami firm
zagranicznych, które działają jako główni wykonawcy.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
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�Odpowiedź
Warszawa, 10 sierpnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r. znak BPS/043-38-1668/13,
przy którym przekazano oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone
wspólnie z innymi senatorami podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r. w sprawie roszczeń Pana Zbigniewa Krajewskiego, działającego pod firmą „Zbigniew Krajewski – realizacja inwestycji budowlanych”, z tytułu wykonanych
w charakterze podwykonawcy prac przy budowie drogi S-8 odcinek Rawa Mazowiecka
– granica województwa łódzkiego, uprzejmie przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie.
Pan Zbigniew Krajewski, działając pod firmą „Zbigniew Krajewski – realizacja inwestycji budowlanych” zawarł umowę z firmą Bilfinger Berger Budownictwo SA jako
generalnym wykonawcą zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów
drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa łódzkiego”.
Umowa ta została zawarta 14 marca 2011 r. Początkowo przedmiotem umowy było
wykonanie przez firmę Pana Z. Krajewskiego 5 przepustów żelbetonowych, a następnie rozszerzono zakres prac o wykonanie dodatkowych 9 przepustów żelbetonowych.
Faktyczna realizacja przepustów wykonywana była we współpracy firmy Pana
Z. Krajewskiego z firmą „Usługi Transportowe, Budowlane i Roboty Ziemne Ryszard
Pisarski”.
Dnia 19 września 2011 r. Pan Z. Krajewski wystosował oświadczenie o odstąpieniu od przedmiotowej umowy i zaprzestał wykonywania jakichkolwiek prac na rzecz
Bilfinger Berger Budownictwo SA. Pan Z. Krajewski jako przyczynę ww. działania
wskazał niezapłacenie przez Bilfinger Berger Budownictwo SA wynagrodzenia za wykonane roboty.
Dnia 30 września 2011 r. Bilfinger Berger Budownictwo SA uznało odstąpienie
Pana Z. Krajewskiego od umowy za bezpodstawne i bezskuteczne. Jednocześnie Bilfinger Berger Budownictwo SA oświadczyło, że na skutek nierealizowania przez Pana
Z. Krajewskiego zobowiązań wynikających z umowy, spółka odstępuje od umowy
z winy Pana Z. Krajewskiego.
Od czasu wyżej przestawionych zdarzeń wszystkie wskazane podmioty są w sporze
co do wzajemnych płatności.
Pan Z. Krajewski podjął działania zmierzające do uzyskania płatności od GDDKiA,
jako inwestora, w trybie solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 KC.
W związku z tym, GDDKiA w wyniku ustaleń poczynionych w I kwartale 2012 r. dokonała w dniu 13 kwietnia 2012 r. płatności na rzecz Pana Z. Krajewskiego w kwocie
846 123,55 brutto. Po otrzymaniu ww. płatności Pan Z. Krajewski przedłożył kolejną
fakturę na kwotę 158 014,40 zł. Faktura ta nie została zapłacona. Kolejne roszczenia
zgłoszone przez Pana Z. Krajewskiego opiewały na różne kwoty. Jednocześnie z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia wystąpił Pan Ryszard Pisarski, wskazując, że to jego
firma faktycznie wykonywała prace polegające na budowie przepustów. Należy dodać,
że dokonana płatność na rzecz Pana Z. Krajewskiego została zakwestionowana przez
Generalnego Wykonawcę – Bilfinger Berger Budownictwo SA jako bezpodstawna.
Uprzejmie informuję, że w związku z powyższym, aktualnie toczy się postępowanie
sądowe z powództwa Bilfinger Infrastructure SA (dawniej Bilfinger Berger Budownictwo SA) przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA, z udziałem przypozwanego Pana
Z. Krajewskiego. W dniu 13 sierpnia br. odbyła się rozprawa. Ostatecznie Sąd postanowił odroczyć rozprawę na dzień 13 listopada 2013 r.
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Jednocześnie pragnę zapewnić, że GDDKiA dokładała starań, by wyjaśnić przedmiotową sprawę. W tym celu GDDKiA organizowała spotkania z udziałem wszystkich
przedstawicieli stron sporu m.in. w dniach 4 grudnia 2012 r., i 25 lutego 2013 r.
GDDKiA zorganizowała również spotkanie w dniu 8 sierpnia 2013 r. Pan Z. Krajewski
nie zgłosił zastrzeżeń do ww. terminu spotkania. Jednak w dniu 8 sierpnia 2013 r.
przedstawiciele GDDKiA bezskutecznie oczekiwali na przybycie Pana Z. Krajewskiego.
Pan Z. Krajewski, pomimo posiadanej wiedzy o terminie, miejscu i temacie spotkania, nie przybył na nie, jak również nie poinformował o powodach nieobecności. Brak
obecności Pana Z. Krajewskiego uniemożliwił omówienie spraw roszczeń w toku dwustronnych rozmów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Kazimierza Jaworskiego, Macieja Klimy,
Marka Martynowskiego, Henryka Górskiego
oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora
dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego
oraz do burmistrza miasta i gminy Rzgów Jana Mielczarka
Szanowny Panie Dyrektorze! Szanowny Panie Burmistrzu!
Zwróciła się do mnie grupa mieszkańców gminy Rzgów zaniepokojona planami budowy obwodnicy miasta Rzgowa, określanej jako południowo-wschodnia obwodnica Rzgowa i planowanej jako inwestycja miejsko-gminna. Zasadnicze wątpliwości dużej grupy zaniepokojonych mieszkańców gminy Rzgów wiążą się z tym, że budowa tej obwodnicy spowoduje
znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu skrzyżowania DK-1 z DK-71 oraz
DW-714 (zmiana ruchu z pełnej przejezdności na prawoskrętność).
Z informacji mieszkańców, potwierdzonych również moją osobistą znajomością tego terenu, wynika, że taka zmiana komunikacyjna w obrębie
Rzgowa spowoduje dla wielu przedsiębiorców bardzo poważne utrudnienia
w prowadzeniu działalności gospodarczej wzdłuż drogi krajowej nr 71, między Rzgowem a Pabianicami, czy wręcz je uniemożliwi. Spowoduje też trudności komunikacyjne dla wszystkich osób korzystających z różnych przyczyn z wymienionej trasy komunikacyjnej Rzgów – Pabianice.
Wiem, że w sprawie tej inwestycji protest wystosowała Rada Gminy
Ksawerów, której mieszkańcy byliby dotknięci jej skutkami.
Pragnę podkreślić, że sprzeciw wobec budowy obwodnicy Rzgowa podpisało ośmiuset czterdziestu mieszkańców gminy Rzgów, podając swoje
adresy, numery dowodów osobistych i numery PESEL. Z przekazanych mi
informacji wynika, że liczba osób niezadowolonych z planowanej budowy
wymienionej obwodnicy jest nawet większa, chodzi bowiem również o mieszkańców, których grunty zostaną wywłaszczone pod tę budowę oraz których
nieruchomości stracą na wartości z uwagi na bliski przebieg obwodnicy.
Zwracamy się do Pana Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z zapytaniem: czy w świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość pogodzenia planowanej budowy obwodnicy miasta i gminy Rzgów
z niedokonywaniem zmian w funkcjonowaniu wspomnianego skrzyżowania
DK-1 z DK-71 i DW-714, a tym samym nieutrudniania w związku z tym działalności gospodarczej i codziennego funkcjonowania setek przedsiębiorców
i zapewne tysięcy mieszkańców?
Nadmieniamy, że sprawa ta powinna być już znana Panu Dyrektorowi, ponieważ była ona przedmiotem korespondencji dyrekcji z burmistrzem
Rzgowa z dnia 23 stycznia 2012 r., znak: GDDKiA-DPI-WOzk/4117/558/11.
Ponadto w dniu 14 lutego 2013 r. grupa mieszkańców Rzgowa była w tej
sprawie w generalnej dyrekcji i została przyjęta przez panią dyrektor Wiktorowicz, której przedstawiono wszystkie aspekty tej sprawy.
Do burmistrza miasta i gminy Rzgów zwracamy się natomiast z zapytaniem, czy podejmował Pan jakieś starania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby uzyskać możliwość niedokonywania zmian funkcjonowania skrzyżowania DK-1 z DK-71 i DW-714, a jeśli tak, to jakie otrzymał
Pan w tym zakresie odpowiedzi.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Kazimierz Jaworski
Maciej Klima
Marek Martynowski
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski
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�Odpowiedź
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa, 26 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r., które wpłynęło
16 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1669-GDDKA/13, oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone wspólnie z innymi Senatorami, dotyczące
planowanej zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 1 i 71
oraz drogi wojewódzkiej nr 714 w miejscowości Rzgów, uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
Stan faktyczny poruszonych przez Panów Senatorów zagadnień przedstawia się
następująco: na zlecenie Urzędu Miasta Rzgowa została opracowana dokumentacja
projektowa – etap koncepcji programowej na „Budowę obwodnicy Rzgowa”, łączącej drogę krajową nr 71 od granicy gminy Rzgów w miejscowości Gospodarz z drogą
krajową nr 1 na wysokości ulicy Henryka Dąbrowskiego i ulicy Rzemieślniczej oraz
włączającej się w drogę wojewódzką nr 714 w okolicach magistrali wodociągowej dla
miasta Łódź.
Zakres ww. opracowania obejmuje trzy odrębne etapy:
1) etap 1 obejmuje:
– budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej DP 2916E do ulicy Literackiej
wraz ze skrzyżowaniami dróg krzyżujących się z przedmiotową drogą,
– budowę węzła drogowego wraz z obiektem inżynierskim na przecięciu przedmiotowej drogi z drogą krajową nr 1 w Rzgowie, w tym budowę jezdni zbierająco-rozprowadzającej, budowę pasów włączeń i wyłączeń na drogę krajową
nr 1, łącznika jezdni z projektowaną obwodnicą oraz budowę skrzyżowania
typu rondo,
2) etap 2 obejmuje:
– budowę ronda w miejscowości Gospodarz na połączeniu projektowanej drogi
z drogą krajową nr 71,
– budowę odcinka obwodnicy do drogi powiatowej DP 2916E,
– przebudowę odcinka drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania,
3) etap 3 obejmuje:
– budowę drogi na odcinku od ulicy Literackiej do drogi wojewódzkiej nr 714
wraz ze skrzyżowaniami dróg krzyżujących się z przedmiotową drogą,
– przebudowę ulicy Kamiennej,
– przebudowę ulicy Ogrodowej (DP 2909E),
– przebudowę ulicy Glinianej.
Zgodnie z wyjaśnieniami Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Łodzi – obwodnicę zaprojektowano zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów,
jako element południowej obwodnicy aglomeracji łódzkiej, zgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego.
Koncepcja programowa obwodnicy miasta Rzgowa została uzgodniona przez Oddział GDDKiA w Łodzi w zakresie włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 1 i drogi
krajowej nr 71. Ponadto uwzględniając postulaty mieszkańców Rzgowa przedstawione
na spotkaniu w dniu 14 lutego 2013 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie już w 1 etapie koncepcji programowej „Budowy węzła komunikacyjnego – włączenia układu lokalnego miasta Rzgowa do drogi krajowej nr 1” opracowano koncepcję projektu stałej
organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania, która nie wprowadza zmian w funk-
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cjonowaniu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 1 i 71 oraz drogi wojewódzkiej
nr 714 (uzgodnienie organizacji ruchu pismem z dnia 04.04.2013 r., znak GDDKiA-OŁ.Z-2.ak.4080/77/13).
Informacja, że budowa „węzła komunikacyjnego – włączenia układu lokalnego miasta Rzgowa do drogi krajowej nr 1” nie spowoduje zmian organizacji na istniejących
skrzyżowaniach dróg krajowych nr 1 z 71 i drogi wojewódzkiej nr 714, drogi krajowej
nr 1 z drogą powiatową (ulica Tuszyńska) i drogą gminną do miejscowości Guzew,
została przekazana do Urzędu Miasta w Rzgowie pismem z dnia 16.04.2013 r., znak
GDDKiA O/Ł P-2-mb-4100/8/13. W załączeniu uprzejmie przesyłam kopię przedmiotowego pisma.
Natomiast w przypadku wybudowania całej południowo-wschodniej obwodnicy
Rzgowa organizacja ruchu powinna ulec zmianie.
Z poważaniem
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Zbigniew Miłek
Z-ca Dyrektora
Biura Generalnego Dyrektora

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Marka Martynowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Kazimierza Jaworskiego, Stanisława Karczewskiego
oraz Macieja Klimy
skierowane do burmistrza miasta i gminy Rzgów Jana Mielczarka
oraz do wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej
Szanowny Panie Burmistrzu! Szanowna Pani Wojewodo!
Zwróciła się do mnie grupa mieszkańców gminy Rzgów zaniepokojona planami budowy obwodnicy miasta Rzgowa określanej jako południowo-wschodnia
obwodnica Rzgowa i planowanej jako inwestycja miejsko-gminna. Podstawowe wątpliwości, zaniepokojenie tak dużej grupy mieszkańców gminy
Rzgów wiążą się z tym, że budowa tej obwodnicy spowoduje zasadnicze
utrudnienia w funkcjonowaniu skrzyżowania trasy DK-1 z ulicą Pabianicką
w Rzgowie (zmiana ruchu: z pełnej przejezdności na prawoskrętność).
Z informacji mieszkańców, potwierdzonych również moją osobistą znajomością tego terenu, wynika, że taka zmiana komunikacyjna w obrębie Rzgowa spowoduje bardzo poważne utrudnienia w działalności gospodarczej
wielu przedsiębiorców prowadzących swoją działalność przy ulicy Pabianickiej w Rzgowie czy wręcz jej uniemożliwienie, a następnie w kilku kolejnych
miejscowościach na trasie do Pabianic. Spowoduje też trudności komunikacyjne dla wszystkich osób korzystających z różnych przyczyn z wymienionej
trasy komunikacyjnej Rzgów – Pabianice.
Wiem, że w sprawie tej inwestycji protest wystosowała Rada Gminy
Ksawerów, której mieszkańcy zostaną dotknięci skutkami tej inwestycji.
Ponadto według uzyskanych przeze mnie informacji planowany przebieg
wspomnianej inwestycji jest przewidziany w sposób, który jest korzystny
w istocie tylko dla jednego przedsiębiorcy, działającego na terenie Rzgowa.
Nie negując potrzeby zmian komunikacyjnych w Rzgowie, nie wydaje się
właściwa i sprawiedliwa taka sytuacja, w której kosztowne rozwiązania komunikacyjne, obciążające budżet gminy, czynione są w taki sposób, że jeden
przedsiębiorca prowadzący rozległą działalność gospodarczą odnosi korzyści kosztem pogorszenia się sytuacji, według moich informacji, około dwustu
pięćdziesięciu innych przedsiębiorców, prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa w Rzgowie i okolicy, a także bardzo wielu innych mieszkańców
Rzgowa i okolicznych miejscowości.
Pragnę podkreślić, że sprzeciw wobec budowy obwodnicy Rzgowa,
a zwłaszcza niekorzystnej komunikacyjnie przebudowy skrzyżowania z ulicą
Pabianicką, podpisało ośmiuset czterdziestu mieszkańców gminy Rzgów, podając swoje adresy i numery dowodów osobistych oraz numery PESEL. Z przekazanych mi informacji wynika, że liczba osób niezadowolonych z planowanej
budowy wymienionej obwodnicy jest nawet większa, chodzi bowiem również
o mieszkańców, których grunty zostaną wywłaszczone pod tę budowę oraz
których nieruchomości stracą na wartości z uwagi na bliski przebieg obwodnicy. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z potężnym konfliktem
społecznym i uzasadnionymi protestami mieszkańców gminy Rzgów.
W związku z powyższym mamy następujące pytania do adresatów
oświadczenia.
Pytania do burmistrza miasta i gminy Rzgów.
Czy rzeczywiście planowana jest budowa takiej obwodnicy oraz jakie
jest społeczne i gospodarcze uzasadnienie tej budowy?
Czy plany tej budowy zostały poprzedzone konsultacją z mieszkańcami?
Jaki jest koszt planowanej budowy obwodnicy i z jakich funduszy będzie on pochodził?
Jaka ma być powierzchnia gruntów wywłaszczonych pod budowę tej
obwodnicy i ilu właścicieli mają dotyczyć ewentualne wywłaszczenia oraz
jaki ma być szacowany koszt tych wywłaszczeń?
Czy burmistrz miasta i gminy Rzgów podejmował jakieś starania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące uzyskania możliwości niedokonywania zmian funkcjonowania skrzyżowania DK-1 z ulicą
Pabianicką? A jeśli tak, to jakie uzyskał w tym zakresie odpowiedzi?
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Prosimy również Pana Burmistrza o odpowiedź, czy podejmuje Pan jakieś działania zachęcające mieszkańców Rzgowa do sprzedaży gruntów
na rzecz jednego największego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność
w strefie przedsiębiorczości, a w stosunku do właścicieli, którzy nie przyjmują proponowanej przez tego przedsiębiorcę ceny nabycia gruntów, podejmowane są działania wywłaszczeniowe pod różnego rodzaju cele, nie zawsze
uzasadnione publicznymi potrzebami mieszkańców.
Pytania do wojewody łódzkiego.
Czy sprawy wymienionej inwestycji są Pani znane?
Czy prawidłowość postępowania burmistrza miasta i gminy Rzgów była
przedmiotem jakichś czynności nadzorczych w ramach kompetencji kontrolnych wojewody w stosunku do uchwał rad gmin?
Czy Pani Wojewoda otrzymywała jakieś skargi od mieszkańców bądź
stowarzyszeń mieszkańców miasta i gminy Rzgów odnośnie do planowanej
budowy obwodnicy Rzgowa? Jeśli tak, to jaki był tryb i sposób załatwienia
tych skarg?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Marek Martynowski
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski
Stanisław Karczewski
Maciej Klima

�Odpowiedź
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Łódź, 29 sierpnia 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1670-WOJ./13 dotyczące oświadczenia złożonego przez senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Marka Martynowskiego, Pana Jana Marii Jackowskiego, Pana
Kazimierza Jaworskiego, Pana Stanisława Karczewskiego i Pana Macieja Klimę na
38. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 sierpnia 2013 r., w sprawie budowy południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa wyjaśniam, co następuje.
Wobec faktu, iż wojewoda jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (m.in. w zakresie planowania przestrzennego), kwestie związane z budową południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa nie są mi obce. Przedmiotem
analizy pod względem zgodności z przepisami prawa było wiele uchwał Rady Miejskiej
w Rzgowie (wcześniej Rady Gminy) w sprawie przyjęcia dokumentów planistycznych,
uwzględniających w całości lub w części przebieg planowanej obwodnicy. W stosunku
do żadnej uchwały związanej z przedmiotową inwestycją Wojewoda Łódzki nie wydał
rozstrzygnięcia nadzorczego, stwierdzającego nieważność uchwały.
Co do pytania dotyczącego ewentualnie podejmowanych czynności nadzorczych
wobec uchwał Rady Miejskiej w Rzgowie dotyczących prawidłowości postępowania
Burmistrza Rzgowa, stwierdzam, iż nie były podejmowane działania w sprawie uchwał
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bezpośrednio dotyczących ww. inwestycji. Ponadto informuję, iż w dniu 13 listopada
2012 r. wpłynęła do Wojewody Łódzkiego skarga przedstawicieli Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów na działalność Burmistrza Rzgowa oraz Przewodniczącego Rady i Radnych Miasta Rzgów, dotycząca niedopuszczenia przedstawicieli mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Rzgów do udziału w posiedzeniu Rady
Gminy w dniu 16 października 2012 roku, przedmiotem którego była m.in. sprawa
budowy obwodnicy Rzgowa. Powyższa skarga została przekazana zgodnie z właściwością do Rady Miejskiej w Rzgowie, z prośbą o rozpatrzenie zarzutów. Rada Miejska w Rzgowie wydała w tej sprawie uchwałę nr XXIX/263/2012 z dnia 28 grudnia
2012 r., uznając skargę za bezzasadną, wskazując iż przedmiotowe spotkanie nie było
posiedzeniem komisji Rady ani sesją Rady Miejskiej, a jedynie roboczym spotkaniem,
w którym uczestniczyli Burmistrz Rzgowa, kilku radnych, przedstawiciele GDDKiA
i przedsiębiorcy związani z firmą PTAK. W uzasadnieniu powyższej uchwały Rada
wskazuje: „Po przeanalizowaniu warunków jakie GDDKiA postawiła przy uzgodnieniu
włączenia obwodnicy Rzgowa do drogi krajowej Nr 1 nie zgadzamy się jako samorząd
na zamknięcie ruchu na wprost skrzyżowania i na tę chwilę odstąpiliśmy od budowy
obwodnicy koncentrując się na budowie węzła przy drodze Nr 1 w celu skomunikowania Strefy Przedsiębiorczości”. Wnoszący skargę prosili również o podjęcie działań
zmierzających do przeanalizowania zasadności budowy południowej obwodnicy Rzgowa w sytuacji istniejących rozwiązań komunikacyjnych, a mianowicie drogi ekspresowej S8 i autostrady A1. W odpowiedzi na powyższe skarżący zostali poinformowani,
iż Wojewoda Łódzki jako organ administracji architektoniczno-budowlanej nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Podkreślono
również, iż wojewoda nie posiada kompetencji do rozstrzygania o zasadności planowanej inwestycji.
W dniu 28 listopada 2012 r. Rada Miejska w Rzgowie podjęła uchwałę Nr XXVIII/248/2012, którą przyjęła oświadczenie Rady Miejskiej w Rzgowie, w którym stwierdza,
„(…) że nie prowadzi żadnych prac związanych z budową obwodnicy Rzgowa, które
w jakikolwiek sposób miałyby wpłynąć na ograniczenie ruchu na skrzyżowaniu drogi
krajowej Nr 1 z krajową Nr 71 i wojewódzką Nr 714. Działania Rady skupiają się na wybudowaniu węzła drogowego drogi krajowej Nr 1 przy ul. Rzemieślniczej, ul. Kusocińskiego i ul. Dąbrowskiego w Rzgowie celem obsługi Strefy Przedsiębiorczości”.
Odnośnie do uchwał dotyczących budowy dróg, postępowanie nadzorcze zostało
wszczęte w stosunku do uchwały Nr XXXI/287/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia
27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę drogi ul. Kusocińskiego.
Organ nadzoru zarzucił brak podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały (PNK-I.4131.672.2013). W wyniku działań organu nadzoru uchwałą Nr XXXIII/307/2013
z dnia 23 kwietnia 2013 r. Rada Miasta w Rzgowie uchyliła powyższą uchwałę.
Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 2 kwietnia 2013 r. przedstawiciel Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów wystąpił do Wojewody
Łódzkiego w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Burmistrza Miasta Rzgowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa oraz węzła komunikacyjnego – włączenie układu lokalnego miasta Rzgowa
do drogi krajowej Nr 1. W piśmie poinformowano o sprzeciwie mieszkańców wobec
planowanej inwestycji, w związku z przewidywanymi niekorzystnymi dla mieszkańców rozwiązaniami układu komunikacyjnego (skrzyżowanie ul. Pabianickiej z drogą
krajową Nr 1).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wojewoda nie posiada uprawnień do ingerencji w podejmowanie i wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego ww. pisma Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców
Miasta i Gminy Rzgów zostało przekazane do Rady Miejskiej w Rzgowie celem jego
uwzględnienia przy podejmowaniu dalszych działań w związku z planowaną inwestycją. Rada Miejska w Rzgowie przekazała powyższe pismo Stowarzyszenia Obrony
Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów do Burmistrza Miasta i Gminy Rzgowa jako
organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
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Obecnie sprawa toczy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi,
w następstwie zaskarżenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Rzgów o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej południowo-wschodniej obwodnicy miasta Rzgów.
Ponadto informuję, iż w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie administracyjne dotyczące budowy południowo-wschodniej
obwodnicy Rzgowa
Z wyrazami szacunku
w z. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Paweł Bejda
Wicewojewoda

38. posiedzenie Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

199

Oświadczenie senatora Marka Ziółkowskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Przedstawiam kwestie dotyczące w szczególności funkcjonowania polskich firm ciepłowniczych, z uprzejmą prośbą o pomoc w wyjaśnieniu następującego problemu.
Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym z dnia
6 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 108 poz. 626 ze zm., dalej: u.p.a.),
w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest
między innymi powstanie ubytków wyrobów węglowych. Ubytki definiowane są w art. 2 ust. 1 pkt 20 u.p.a. jako wszelkie straty wyrobów węglowych
przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy (dalej: PPW).
Literalna wykładnia ustawy wskazuje, iż aby uznać straty wyrobów akcyzowych za ubytki w rozumieniu ustawy, muszą zostać spełnione łącznie
oba warunki: straty wyrobów węglowych występują podczas magazynowania i przemieszczania wyrobów węglowych; straty te występują u PPW.
W konsekwencji nie każda strata wyrobów węglowych w zwolnieniu będzie wiązać się z koniecznością zapłaty akcyzy.
Nie sposób nie zauważyć, że ustawodawca kwestię ubytków powiązał
z PPW, to znaczy tylko z jedną kategorią podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami węglowymi. Prawodawca wyłączył z definicji ubytków straty
wyrobów węglowych występujące u podmiotów zużywających, tym samym
pozostają one poza hipotezą przepisu art. 9a ust. 1 pkt 8 u.p.a.
Analiza interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanego
w imieniu ministra finansów (między innymi interpretacja Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. IBP-P3/443-1230/11/PH; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia
1 marca 2013 r., sygn. ILPP3/443-118/11-2/TW; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r., sygn. ILPP3/443-14/13-2/TK) wskazuje jednak na dążenie organów podatkowych do rozszerzenia opodatkowania strat wyrobów węglowych także na straty niebędące ubytkami, a powstające u podmiotów zużywających, to jest przede
wszystkim elektrociepłowni czy elektrowni.
Organy podatkowe przyjmują, że naturalne straty wyrobów węglowych
powstające u podmiotów zużywających nie stanowią ubytku i w związku
z tym nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 8 u.p.a., jednakże do opodatkowania dochodzi na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 6 u.p.a.
Organy uznają, iż opodatkowaniu podlegają ilości węgla stanowiące straty
magazynowe, jeżeli nie zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem.
Bez znaczenia dla organów podatkowych jest fakt, iż straty te są konsekwencją naturalnych procesów fizykochemicznych, na które podatnik nie ma
wpływu, jak między innymi zamarzanie, przywieranie do podłoża, nasiąkanie wodą czy też parowanie.
Takie stanowisko krytykowane jest w orzeczeniach sądów administracyjnych (między innymi wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r.,
sygn. akt V SA/Wa 1650/12; wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 grudnia
2012 r., sygn. akt I SA /Kr 1420; wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 715/12). Sądy uznają, iż niewłaściwe jest
twierdzenie, że skoro dana strata nie podlega opodatkowaniu ze względu
na ścisłe określenie definicji ubytku będącego przedmiotem opodatkowania,
to może zostać opodatkowana ze względu na uznanie tej straty jako „użycie
wyrobów do celów innych”. Sądy uznawały powyższy pogląd przedstawiany przez organy podatkowe za niedopuszczalny również z uwagi na jego
sprzeczność z zasadą równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.
Obecny system akcyzy od węgla i koksu został zmieniony ustawą z dnia
24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która, jak się wydaje, eliminuje przedstawione problemy.
W nowelizacji ustawodawca zdecydował się na zmianę definicji ubytków wyrobów węglowych, którymi zgodnie z przyszłym brzmieniem art. 2
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ust. 1 pkt 20 u.p.a. są wyroby węglowe powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej
przedmiot opodatkowania akcyzą. Zgodnie z literalnym brzmieniem nowej
definicji należy stwierdzić, że co do zasady w przypadku PPW opodatkowaniu podlegać mają tylko straty przekraczające dopuszczalne normy ubytków
w trakcie dostaw do finalnego nabywcy węglowego.
Jednak, co ważniejsze, w znowelizowanej ustawie akcyzowej wskazane zostało również wprost w art. 31 ust. 2 u.p.a., iż zwalnia się od akcyzy
straty wyrobów węglowych powstałe u finalnego nabywcy węglowego korzystającego ze zwolnienia od podatku akcyzowego, jeżeli nie nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż korzystających ze zwolnień zawartych
w art. 31 ust. 1 u.p.a.
Nowelizowany przepis nie dopuszcza więc możliwości opodatkowania
strat niebędących ubytkami, o ile nie stwierdzono przeznaczenia na cele niezwolnione.
Ustawodawca nie umieścił jednak w nowelizowanej ustawie żadnych
przepisów przejściowych. Również uzasadnienie do zmiany ustawy nie wyjaśnia, w jaki sposób nowelizacja zmienia stan prawny dotyczący opodatkowania. W związku z tym zwracam się z prośbą o następujące wyjaśnienia.
Czy wspomniane zmiany w przepisach akcyzowych są zmianami doprecyzowującymi i potwierdzającymi obecne stanowisko sądów administracyjnych? Jeżeli nie, to w jaki sposób minister finansów zamierza rozwiązać
problem opodatkowania strat u podmiotów zużywających na gruncie dotychczasowych przepisów?
Nadmieniam, że opisane zagadnienie ma bardzo istotne znaczenie dla
działalności podmiotów z sektora ciepłowniczego, których działalność dotyczy potrzeb bytowych blisko połowy obywateli naszego kraju. Brak precyzji
w tym obszarze może wiązać się z wystąpieniem dodatkowych kosztów prowadzenia działalności, których skutki odczuje właśnie odbiorca.
Z poważaniem
Marek Ziółkowski

�Odpowiedź
Warszawa, 4 września 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z pismem z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: BPS/043-38-1671/13, przy
którym przesłane zostało oświadczenie Pana Senatora Marka Ziółkowskiego z dnia
9 sierpnia 2013 r. w sprawie opodatkowania niedoborów wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy o podatku akcyzowym – zwanej dalej
„ustawą”, ubytki wyrobów akcyzowych – to wszelkie straty wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy.
Zatem do podmiotów innych niż pośredniczące podmioty węglowe nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczące ustalania przez właściwego naczelnika urzędu celnego w drodze decyzji norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych
podczas ich magazynowania. Natomiast przypadki zwolnienia z podatku akcyzowego
wyrobów węglowych, z których korzystają podmioty zużywające, zostały określone
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w art. 3la ust. 2 ustawy. Przepis ten stanowi, że zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane w przypadkach opisanych w punktach od 1 do 9 tego artykułu, w tym
m.in. w procesie produkcji energii elektrycznej (pkt 1) lub produkcji wyrobów energetycznych (pkt 2), do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (pkt 5) czy
też przez zakłady energochłonne dla celów opałowych (pkt 8). W ust. 4 tego przepisu
określono, że warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do określonych
celów i przez określone podmioty jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych, przy czym sposób i zasady jej prowadzenia opisano
w ust. 5–7 tego przepisu, a mianowicie ewidencja:
– może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim
pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej
prowadzenia;
– powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub
otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy
i kodzie CN wyrobów węglowych;
– oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została
sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę.
Istotnym dla spornej kwestii opodatkowania niedoborów wyrobów węglowych jest
art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest
użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 3la ust. 2, przy czym
za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę
wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem
węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych. Natomiast z powołanego art. 3la
ust. 2 ustawy wynika, że warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych jest
ich zużycie w wymienionych tam procesach, przez wskazane podmioty. Zwolnienie od
podatku wyrobów węglowych na podstawie tego przepisu jest zatem możliwe wyłącznie wówczas, gdy zostaną one zużyte zgodnie z przeznaczeniem.
Zatem powstałe u podmiotów zużywających niedobory wyrobów węglowych, niezależnie od stopnia ich zawinienia i okoliczności zewnętrznych, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy jako użycie
wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 3la ust. 2 tej ustawy.
Tym samym wszelkie niedobory wyrobów węglowych, powstałe podczas magazynowania po ich odbiorze potwierdzonym przez podmiot zużywający na dokumencie
dostawy są przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a
ust. 1 pkt 6 ustawy.
Odnosząc się do przytoczonych w oświadczeniu Pana Senatora Ziółkowskiego
wyroków sądów administracyjnych dotyczących omawianego zagadnienia, należy zauważyć, iż w chwili obecnej nie wytworzyła się jednolita linia orzecznicza w przedmiotowej sprawie i obok powołanych w oświadczeniu wyroków zapadło szereg orzeczeń
potwierdzających prawidłowość interpretacji i stosowania przepisów w omawianym
zakresie przez organy podatkowe np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/GL 1827/12 lub wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt I SA/
Op 545/12. Zatem wyrażony w oświadczeniu pogląd sugerujący, iż wszystkie sądy
uznają za niewłaściwe twierdzenie organów podatkowych, „że skoro dana strata nie
podlega opodatkowaniu ze względu na ścisłe określenie definicji ubytku będącego
przedmiotem opodatkowania, to może zostać opodatkowana ze względu na uznanie
tej straty jako użycie wyrobów do celów innych” nie znajduje potwierdzenia.
Chciałbym ponadto wskazać, iż w dniu 12 lipca 2013 r. została uchwalona ustawa
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie z dniem 20 września 2013 r. Wprowadzone tą ustawą zmiany wychodzą naprzeciw wielu postulatom
branży dokonującej obrotu wyrobami węglowymi jak i branż zużywających te wyroby. Literalne brzmienie obowiązujących jeszcze obecnie przepisów ustawy w zakresie
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opodatkowania niezdefiniowanych strat/niedoborów wyrobów węglowych powstałych
u podmiotów zużywających jest jednoznaczne i dlatego stanowisko Ministerstwa Finansów w tym zakresie pozostaje niezmienione. Jednak wraz z wejściem w życie wyżej przytoczonej nowelizacji ustawy, gruntownej przebudowie formalnej ulegnie system opodatkowania i zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych, a mianowicie powstałe
u podmiotu zużywającego straty wyrobów węglowych będą zwolnione z akcyzy jeżeli
w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica

