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43. posiedzenie Senatu w dniu 13 listopada 2013 r.

Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Na początku września bieżącego roku zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jeżewski zakomunikował, że „prawdopodobieństwo wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce jest bardzo duże; największego zagrożenia należy spodziewać się w listopadzie i grudniu”. Niestety, od tej zapowiedzi minęły już ponad dwa miesiące, a w przedmiotowej
sprawie, poza administracyjnym wprowadzeniem obszarów zagrożenia ASF
na prawie całej długości granicy wschodniej, nie dzieje się prawie nic. O tym,
jak ważny jest to problem, niech świadczy fakt, że w rejonie wschodnim kraju, który ma bezpośrednią styczność z rejonami Białorusi, znajduje się ponad
29 tysięcy stad trzody chlewnej, w sumie ponad 520 tysięcy sztuk, ocenia
się również, że na tym terenie żyje ponad 15 tysięcy dzików.
Niestety, w ostatnich dniach białoruskie władze poinformowały, że wykryły dwa nowe ogniska ASF – jedno w indywidualnym gospodarstwie w obwodzie grodzieńskim, a więc przy samej granicy z Polską, a w drugim przypadku nosicielem choroby okazały się dziki z rejonu dzierżyńskiego. W obawie przed przeniesieniem na teren Litwy tej rujnującej gospodarzy i państwo
choroby dyrektor Litewskiej Państwowej Służby Żywnościowej i Weterynaryjnej podpisał zarządzenie o wybiciu – do 1 grudnia 2013 r. – wszystkich
zwierząt (trzody chlewnej) w gospodarstwach na obszarze 10 km od granicy z Białorusią. Jak poinformowano, w tamtejszym ministerstwie rolnictwa
trwają już prace nad zasadami wypłat odszkodowań dla hodowców i producentów trzody chlewnej.
Rolnicy zgłaszający się do moich biur senatorskich w Białej Podlaskiej,
Parczewie, Radzyniu Podlaskim czy Międzyrzecu Podlaskim informują
mnie, że akcja informacyjna jest niestety znikoma, brakuje zarówno ogłoszeń, jak i bezpośrednich spotkań dla zainteresowanych rzeczoną problematyką. Rolnicy z terenów nadbużańskich, a więc tych, gdzie uprawiana
jest znaczna ilość kukurydzy, z niepokojem informują, że największym
zagrożeniem dla produkcji nie są „kanapki” przewożone z Białorusi, ale
stada dzików przepływających Bug i żerujących w kukurydzy. O tym, że
takie sytuacje występują corocznie w regionie bialskim, wszyscy doskonale wiedzą, ale w obecnym czasie na duży napływ dzików w nasze granice
może rzutować też fakt masowego odstrzału prowadzonego na Białorusi,
gdzie według tamtejszego ministerstwa leśnictwa odstrzelono już ponad
20 tysięcy sztuk dzików.
O tym, że pojawienie się pomoru afrykańskiego świń oznacza gigantyczne straty finansowe zarówno dla producentów, hodowców, jak i dla samego
państwa, niech świadczy chociażby to, że automatycznie, wraz z pojawieniem się ASF, wprowadzony zostaje zakaz eksportu żywca, wieprzowiny
i produktów z niej, do ponad 43 krajów, do których dociera polskie mięso
oraz wyroby. Straty z tym związane szacowane są na 600 milionów zł, nawet do 3 miliardów zł w ciągu kilku lat. Zamknięcie granic i straty z tym
związane to jedno. Drugim, nie mniej ważnym zagadnieniem jest problem
masowych padnięć zakażonych zwierząt, a także ewentualne, lecz konieczne prewencyjne uboje w zagrożonych gospodarstwach oraz transport i utylizacja martwych sztuk.
Świadomość, z jak poważnymi konsekwencjami możemy mieć do czynienia, powoduje, że rolnicy krytycznie oceniają działania służb mające chronić nasz kraj przed pomorem afrykańskim świń, a także domagają się jak
najszybszego podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia wschodniej
granicy przed przedostaniem się ASF na nasze terytorium.
Mając na uwadze zapis określający zadania do realizacji oraz nadzór
nad ich wykonaniem w sprawach objętych zakresem działania Pana ministerstwa, w szczególności kwestie dotyczące weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony zdrowia zwierząt, ochrony zwierząt oraz hodowli
zwierząt gospodarskich, zwracam się z następującymi pytaniami.
1. Jakie działania podejmie Pana ministerstwo w celu przeprowadzenia
skutecznej akcji informacyjnej w sprawie ASF?
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2. Czy prowadzone są prace nad zasadami wypłat odszkodowań dla
hodowców i producentów trzody chlewnej w przypadku wystąpienia ASF na
terenie Polski, a jeżeli tak, to jakie będą zasady wypłat odszkodowań, ich
szacowana wysokość i sposób uzyskania odszkodowania?
3. Czy ministerstwo monitoruje skalę napływu dzików z Białorusi na
teren Polski?
4. Czy planowany jest prewencyjny odstrzał dzików na terenach obszarów zagrożonych ASF?
5. Czy prawdą jest, że rozważany jest prewencyjny ubój trzody w regionach przygranicznych, a jeśli tak, to jaka jest rozważana strefa, w której ma
być wybita trzoda chlewna?
Grzegorz Bierecki

Odpowiedź
Warszawa, 18.12.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Grzegorza Biereckiego Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej podczas 43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
i przekazane przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 r. znak BPS-043-43-1849/13,
w sprawie zagrożenia afrykańskim pomorem świń na terytorium Polski, uprzejmie
informuję, co następuje.
Właściwe władze weterynaryjne Białorusi powiadomiły oficjalnie o wyznaczeniu
tylko dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w czerwcu i lipcu br. Według
przekazanych informacji pierwsze ognisko ASF na terytorium Białorusi stwierdzono dnia 21 czerwca br. w miejscowości Czapuń w obwodzie grodzieńskim, położonej
około 170 km od granicy z Rzecząposoplitą Polską w gospodarstwie utrzymującym
16 sztuk świń. Drugie ognisko ASF na terytorium Białorusi stwierdzono dnia 1 lipca
br. w Witebsku w obwodzie witebskim, położonym ok. 450 km od granicy polskiej
w gospodarstwie liczącym 20 611 sztuk świń.
Ponadto, zarówno na podstawie dotychczasowej korespondencji otrzymanej ze
strony białoruskiej, jak i danych uzyskanych z systemu powiadamiania o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt nie można
potwierdzić kolejnych ognisk ASF na terytorium Białorusi.
Mając na uwadze zawarte w przedmiotowym oświadczeniu pytania uprzejmie informuję, co następuje.
Ad 1
W związku z zaistniałą, niestabilną sytuacją związaną z ASF na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, podległy mi Główny Lekarz Weterynarii podjął szereg
czynności mających na celu zapobieżenie przedostaniu się ww. jednostki chorobowej
na terytorium Polski. W ramach tych działań:
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– na przejściach granicznych zwiększono liczbę plakatów ostrzegawczych i zainicjowano rozdawanie ulotek zawierających informacje o chorobie oraz ograniczeniach we wwozie produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Polski
(informacje w języku polskim, rosyjskim i angielskim),
– powiatowi lekarze weterynarii rozpoczęli intensywne szkolenia przypominające
dla lekarzy weterynarii prywatnej praktyki (przeszkolonych zostało 4 540 osób),
– podjęto akcje uświadamiające dla organizacji rolniczych, kół łowieckich i samorządów poprzez rozpowszechnianie ulotek zawierających informację dotyczącą
afrykańskiego pomoru świń oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia
choroby (rozdano ponad 102 tys. ulotek).
Ponadto w dniu 5 sierpnia 2013 r. w Lublinie odbyło się seminarium szkoleniowe
dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń
w Europie. Omówiono również kwestie związane z zabezpieczeniem terytorium Polski
oraz gospodarstw utrzymujące świnie przed wystąpieniem ASF. Seminarium zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) w Puławach.
W spotkaniu udział wzięli merytoryczni pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) z województwa lubelskiego oraz lekarze weterynarii będący pracownikami
Inspekcji Weterynaryjnej, jak również lekarze weterynarii wolnej praktyki, a także
hodowcy świń.
Kolejne szkolenie na temat afrykańskiego pomoru świń odbyło się w dniu 11 października br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie
Badawczym w Puławach. Skierowane było ono przede wszystkim do specjalistów
z ośrodków doradztwa rolniczego.
Ośrodki Doradztwa Rolniczego mają możliwość organizowania własnych szkoleń
na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Przykładem takich działań było
np. szkolenie pt. „Zagrożenie afrykańskim pomorem świń” zorganizowane w dniu
12 grudnia br. przez Zespół Doradztwa Rolniczego Biała Podlaska. Materiały użyte do
ww. szkoleń mogą być publikowane na stronach internetowych ośrodków doradztwa
rolniczego, co jest częstym zjawiskiem.
Ponadto w ramach akcji informacyjnej na terenie powiatów wskazanych w oświadczeniu Pana Senatora, organy Inspekcji Weterynaryjnej wdrożyły następujące działania:
– Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie przeprowadził szkolenia wszystkich lekarzy weterynarii (19 osób), 11 członków Zarządu Powiatowego Izby
Rolniczej, 8 podmiotów zajmujących się obrotem i transportem trzody chlewnej. Przekazał ulotki informacyjne do urzędów gmin, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, zakładów leczniczych dla zwierząt oraz jednej parafii. Ponadto
podczas każdej wizyty w gospodarstwie utrzymującym świnie pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii informuje o środkach zapobiegawczych
przed wystąpieniem ASF oraz pozostawia ulotkę na ten temat. Każdy rolnik
zainteresowany kwestią afrykańskiego pomoru świń, który zwróci się do pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii otrzyma wyjaśnienia na powyższy temat wraz z ulotką informacyjną. Do chwili obecnej Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Parczewie rozdystrybuował ponad 2 tys. ulotek informacyjnych
na temat ASF;
– Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej dostarczył przy pomocy urzędów gmin do rolników i hodowców świń 6 000 szt. ulotek dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia ASF. Przeprowadził szkolenia w Izbie Rolniczej,
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, myśliwych, lekarzy weterynarii oraz przekazał informacje na temat zagrożeń ASF na sesji Rady Powiatu oraz do lokalnych
mediów. Ponadto pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w trakcie
bieżących kontroli gospodarstw i spotkań z rolnikami, hodowcami, myśliwymi przekazują stosowne informacje na temat ASF, a lekarze weterynarii wolnej
praktyki stosujący profilaktykę i leczenie zwierząt w gospodarstwach, informują
również o środkach jakie należy zastosować, aby skutecznie zapobiegać dostaniu się wirusa afrykańskiego pomoru świń do gospodarstw;
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– Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim przeprowadził szkolenie
urzędowych lekarzy weterynarii powiatu radzyńskiego z użyciem prezentacji
multimedialnej dotyczącej objawów i rozprzestrzeniania się ASF oraz umieścił
ulotkę informacyjną na temat ASF na stronie internetowej Inspektoratu oraz na
tablicy ogłoszeń urzędu. Już w czerwcu br. wystosował pisma do urzędów gmin,
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Radzyniu Podlaskim, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubelskiej Izby Rolniczej oddział zamiejscowy Biała Podlaska
z prośbą o rozpropagowanie załączonych ulotek wśród rolników z terenu powiatu radzyńskiego. Przesłał także rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego
z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego
przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Radzyniu Podlaskim, do Tygodnika Regionalnego
„Wspólnota Radzyńska” oraz do administratora radzyńskiej strony „Iledzisiaj”,
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Radzyniu Podlaskim, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Lubelskiej
Izby Rolniczej oddział zamiejscowy Biała Podlaska. Ponadto pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas kontroli w gospodarstwach informują
hodowców trzody chlewnej o aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem ASF
oraz wręczają ulotki informacyjne dotyczące tej choroby.
Niezależnie od powyższego informację na temat ASF można także odnaleźć na
stronach internetowych: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wojewódzkich
inspektoratów weterynarii, urzędów wojewódzkich i ośrodków doradztwa rolniczego.
Powyższa informacja zawiera m.in. możliwe objawy choroby i postępowanie przy podejrzeniu ASF.
Wyżej opisana szeroko zakrojona akcja informacyjna dotycząca zagrożenia afrykańskim pomorem świń cechuje się jak dotychczas wysoką skutecznością i efektywnością, co może potwierdzać fakt, że na terytorium Polski nie odnotowano do chwili
obecnej ani jednego przypadku tej choroby.
Niezależnie od powyższego najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest lekarz
weterynarii opiekujący się danym stadem świń, który posiada wiedzę dotyczącą epizootycznych aspektów tej choroby, a tym samym ma możliwość wskazania jakie środki
bioasekuracji w danym gospodarstwie należy zastosować. Należy przy tym podkreślić,
że znajomość przepisów prawa i procedur w zakresie zwalczania chorób zwierząt pozwala mu na szybką i skuteczną reakcję w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.
Ad 2
Zasady wypłat odszkodowań, szacowania wysokości tego odszkodowania reguluje
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.).
W przypadku wystąpienia ASF zgodnie z art. 49 ww. ustawy za wymienione w nim
zwierzęta, w tym świnie, zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji
Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających
obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie, ze środków budżetu państwa.
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.
Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone
z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze
oraz sprzęt, które nie mogły być poddane odkażaniu.
Odszkodowania określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców, wyznaczonych
przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców. Decyzja w sprawie
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odszkodowania wydana przez powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej
doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.
Ponadto posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia
wystąpienia choroby zakaźnej, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga
za zwierzę, które padło, zanim organ Inspekcji Weterynaryjnej otrzymał informację
o zgłoszeniu, jeżeli stwierdził, że zwierzę padło z powodu zachorowania na chorobę
zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania. Wysokość zapomogi stanowi
2/3 wartości rynkowej zwierzęcia (art. 50 ww. ustawy).
Ad 3
Monitorowanie skali napływu dzików z Białorusi nie należy do kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednakże należy zauważyć, że wschodnia granica Polski
z Białorusią w znacznej części biegnie przez trudno dostępne obszary leśne i bagienne,
gdzie wskazanie zjawiska migracji dzików i jego skali może być bardzo utrudnione lub
wręcz niemożliwe.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że od 2011 r. na terytorium Polski prowadzone
są badania monitoringowe świń i dzików w kierunku ASF w pasie przygranicznym
o szerokości 40 km na terenie województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego. Po wykryciu ognisk ASF na Białorusi monitoring wprowadzono także na terenie części województwa mazowieckiego. Próbki są pobierane od
padłych świń (na podstawie analizy ryzyka) oraz od padłych i odstrzelonych dzików.
Od 1 stycznia 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIWet-PIB) w Puławach zbadano
w kierunku ASF 10 763 próbek (8 725 od dzików oraz 2 038 od świń). Jak dotychczas
w wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdzono dodatnich wyników.
Ad 4
Stosowanie do art. 45 oraz 46 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, w tym ASF powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda w drodze rozporządzenia
może nakazać odstrzał sanitarny na określonym obszarze. W chwili obecnej przeprowadzenie takiego odstrzału stwarzałoby jednak duże zagrożenie przeniesienia ASF
na terytorium Polski, co wynika z faktu, że redukcja pogłowia dzików na terytorium
Polski mogłaby doprowadzić do nasilonej migracji tych zwierząt z terytorium państw
trzecich, w tym Białorusi.
Mając na uwadze powyższe zarówno w rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4613), rozporządzeniu Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 11576) jak i rozporządzeniu nr 2/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości
jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
poz. 3845) nie nakazano odstrzału sanitarnego dzików.
Ad 5
Z uwagi na brak merytorycznego uzasadnienia w regionach przygranicznych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie planuje się przeprowadzenia prewencyjnego
uboju świń.
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Dotychczas realizowane środki prewencyjne są wystarczające o czym świadczy
fakt, że jak dotychczas nie stwierdzono afrykańskiego pomoru świń na terytorium
naszego kraju.
Przedstawiając powyższe, pragnę zapewnić Pana Marszałka, że organy Inspekcji
Weterynaryjnej na bieżąco monitorują sytuację epizootyczną odnośnie do afrykańskiego pomoru świń zwłaszcza na Białorusi, Ukrainie i Rosji. Profesjonalizm i merytoryczne przygotowanie oraz regularne szkolenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej pozwalają na zagwarantowanie szybkiej i sprawnej reakcji na ewentualne
zagrożenia.
Ponadto wprowadzenie zakazów, nakazów i ograniczeń w drodze ww. rozporządzeń
Wojewodów minimalizuje ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru
świń z państw trzecich, tym samym pomaga chronić również rodzime polskie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną przed tą niezwykle zaraźliwą chorobą zwierząt.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpływają liczne apele osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej, a także Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych z prośbą o interwencję w sprawie planowanych zmian
w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej.
Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada obniżenie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności o ponad 30%, ale niestety nie zapewnia nawet najkrótszego okresu przejściowego, w którym pracodawcy mogliby dostosować się
do nowej sytuacji. Nagłe obniżenie dofinansowania uniemożliwi realizację
zobowiązań wynikających z długookresowych kontraktów, ponieważ staną
się one nierentowne. Stanowi to poważne zagrożenie dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej i prowadzi do utraty miejsc pracy przez osoby
niepełnosprawne.
Pracodawcy chronionego rynku pracy oraz zatrudnione w zakładach
pracy chronionej osoby niepełnosprawne z niepokojem obserwują toczący
się proces legislacyjny. Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o analizę
opisanego problemu oraz o przekazanie stanowiska Pana Ministra odnośnie
do planowanych zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Odpowiedź
Warszawa, 26.11.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 18 listopada
2013 roku, znak: BPS/043-43-1850/13 oświadczenie złożone podczas 43. posiedzenia Senatu przez Panią Alicję Chybicką – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
planowanych zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – uprzejmie informuję, że rozwiązania dotyczące zrównania pomocy w formie
subsydiów płacowych na otwartym i chronionym rynku pracy zostały wprowadzone
ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652), jednak
wejście w życie tych przepisów odkładane było w kolejnych latach budżetowych.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że utrzymywanie aktualnie istniejącego stanu
rzeczy jest sprzeczne z intencją ustawodawcy wyrażoną w treści art. 26a ustawy o rehabilitacji (…) a także stoi w sprzeczności z międzynarodowymi standardami, w tym
z notyfikowaną przez Polskę Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych jak i Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności 2010–2020,
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podkreślającymi konieczność zapewnienia osobom niepełnosprawnym zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. Artykuł 27 Konwencji zobowiązuje państwa-strony do uznania
prawa osób niepełnosprawnych do możliwości „zarabiania na życie poprzez pracę (…)
w otwartym integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy”. Natomiast celem Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, w obszarze
zatrudnienia, jest umożliwienie znacznie większej liczbie osób niepełnosprawnych zarabiania na wolnym rynku pracy.
Przy powyższym pragnę zaznaczyć, że wprowadzenie tej zmiany jest konieczne
ze względu na wytyczne ujęte w „Długookresowej strategii rozwoju kraju do 2030 r.”,
która m.in. zakłada wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy do 2030 r. do 60%.
Ponadto w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz.
UE L 214 z 9.8.2008 r., str. 3) i stanowiącym podstawę do udzielania pomocy publicznej na zatrudnienie, nie przewidziano zróżnicowania wysokości pomocy dla pracodawców funkcjonujących na chronionym i otwartym rynku pracy.
Wobec powyższego, dalsze utrzymanie zróżnicowania wsparcia dla chronionego
i otwartego rynku pracy nie jest uzasadnione biorąc pod uwagę względy merytoryczne, a także kontekst krajowy i międzynarodowy. Z merytorycznego punktu widzenia
różnicowanie wsparcia na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego z powodów
innych niż stopień i rodzaj jego niepełnosprawności (np. z powodu statusu jego pracodawcy) nie znajduje uzasadnienia, może natomiast budzić wątpliwości co do przestrzegania konstytucyjnej zasady równego traktowania.
Na niekonstytucyjność dotychczasowego rozwiązania, niezgodność z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz brak merytorycznego
uzasadnienia dla utrzymywania zróżnicowanego, ze względu na rodzaj pracodawcy,
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wskazali reprezentujący środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, autorzy Listu
Otwartego (z dnia 29 listopada 2012 r.) kierowanego m.in. do Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, co we wskazanym powyżej
projekcie uczyniono.
Autorzy listu negatywnie odnieśli się do przewidzianego projektem tzw. ustawy
okołobudżetowej na rok 2013 odroczenia po raz kolejny zrównania w prawie do dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Przy powyższym pragnę poinformować, że obecnie w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zarejestrowanych jest 247,6 tys. pracowników niepełnosprawnych
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego 166 tys. to pracownicy zakładów
pracy chronionej i 81 tys. to pracownicy z otwartego rynku pracy. Jednak wg statystyki BAEL na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest 175 tys. pracowników
niepełnosprawnych, tak więc dotowane zatrudnienie dotyczy połowy z nich, a w zakładach pracy chronionej aż 96% pracowników. Z danych tych wynika, że chociaż na
otwartym rynku pracy zatrudnionych jest więcej pracowników niepełnosprawnych,
to jednak zakłady pracy chronionej są głównym beneficjentem wsparcia w postaci
subsydiów płacowych.
Jak wynika z dostępnych danych w 2008 r. istniało średniomiesięcznie 2 158 zakładów pracy chronionej zatrudniających średniomiesięcznie 166 089 osób niepełnosprawnych, natomiast w roku 2012 istniało średniomiesięcznie 1 577 zakładów pracy chronionej zatrudniających średniomiesięcznie 165 590 osób niepełnosprawnych
(dane z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Należy też wskazać, że w 2008 r. na jeden zakład
pracy chronionej przypadało średnio 77 osób niepełnosprawnych, zaś w 2012 r. każdy
zpch zatrudniał średnio 105 pracowników niepełnosprawnych. Można więc stwierdzić, że wprawdzie liczba zakładów pracy chronionej, w stosunku do 2008 r. spadła
o 27%, jednak liczba zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych ogółem, w stosunku do tego samego okresu, spadła jedynie o 0,3%. Co więcej, w każdym aktualnie
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funkcjonującym zakładzie pracy chronionej zatrudnienie osób niepełnosprawnych
rośnie. W pierwszej połowie 2013 r. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej wzrosło o 4%.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz możliwości finansowe PFRON zaproponowano zrównanie wysokości pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzenia
pracowników niepełnosprawnych dla obu rynków (chronionego i otwartego) poprzez
określenie kwotowe miesięcznego dofinansowania, uzależnionego od stopni niepełnosprawności pracownika i zwiększonego w przypadku tzw. schorzeń specjalnych
(choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub
epilepsja oraz niewidomi).
Proponowane zmiany jednocześnie mają na celu zapewnienie bezpiecznego i stabilnego poziomu finansowania ze środków PFRON pomocy, o której mowa w art. 26a
ustawy o rehabilitacji zawodowej (…), a także są niezbędne w kontekście przepisów
wspólnotowych dotyczących wyłączeń blokowych. W świetle projektowanego Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie uznania niektórych kategorii pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nie można wykluczyć
w przyszłości konieczności notyfikowania tej pomocy. Jej pomyślny przebieg zależeć
będzie w dużym stopniu od uprawdopodobnienia, że polski system jest stabilny, oparty na mocnych podstawach finansowych, przejrzysty – oraz co najważniejsze, zgodny
z polityką Komisji Europejskiej w tym zakresie. Komisja z pewnością weźmie pod uwagę kwotę planowanych przez Polskę wydatków oraz wpływ planowanej pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ta relacja nie jest dla Polski korzystna, bowiem
udzielając największej w całej Europie pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych znajdujemy się na 21 miejscu pod względem wskaźnika ich zatrudnienia.
Przedstawiając powyższe pragnę zaznaczyć, że planowane od 2008 r. zrównanie
pomocy dla pracodawców działających na obu rynkach musi nastąpić, chociaż obecnie nie jest możliwe uczynienie tego poprzez podniesienie jego wysokości dla pracodawców z otwartego rynku pracy do poziomu wsparcia dla zakładów pracy chronionej.
Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczałoby wzrost wydatków PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń do poziomu 3.826 mln zł w 2014 r. i dalszy ich wzrost w latach
następnych – odpowiednio do 3.927, mln zł, 4.131 mln zł i 4.244 mln zł w roku 2015,
2016 i 2017.
Taka alokacja środków na dofinansowania do wynagrodzeń oznaczałaby jednocześnie zaniechanie wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych realizujących projekty ponadregionalne oraz zaniechanie realizacji programów celowych PFRON.
Oznaczałaby także drastyczne ograniczenie środków przekazywanych przez PFRON
samorządom wojewódzkim i powiatowym, na realizację ich ustawowych zadań na
rzecz osób niepełnosprawnych takich jak: budowa i rozbudowa obiektów służących
rehabilitacji, zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o charakterze regionalnym i lokalnym, dofinansowanie kosztów
przystosowania i wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, szkolenia
i przekwalifikowania bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, pomoc w zakupie
sprzętu rehabilitacyjnego oraz w likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się.
Należy podkreślić, że przewidywana w projekcie ustawy okołobudżetowej na rok
2014 kwota wydatków na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest o 3% wyższa niż ogólna kwota środków, jaka zostanie przekazana
pracodawcom w roku bieżącym.
Przy powyższym pragnę poinformować, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji, a także rozmów prowadzonych w gronie koalicjantów osiągnięto kompromis,
w wyniku którego zaproponowano korekty zmian w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w stosunku do pierwotnego przedłożenia
projektu ustawy okołobudżetowej. Nowa propozycja zakłada, że na osoby o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności przypadnie odpowiednio
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1800 zł, 1125 zł, 450 zł miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia. Jednocześnie zaproponowano trzymiesięczny okres vacatio legis wejścia ustalając, że za okresy
od stycznia 2014 r. do marca dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie przysługiwało w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku
2013. Proponowana zmiana pozwoli na właściwe przygotowanie adresatów prawa do
nowych zasad dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jak
i złagodzi skutki prowadzenia zmian w odniesieniu do pracodawców prowadzących
zakłady pracy chronionej.
Zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu
8 listopada br.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że od kwietnia 2011 r. – w związku ze wzrostem zainteresowania pracodawców zatrudnianiem subsydiowanym – wprowadzone
zostały zmiany ograniczające możliwości stosowania tego instrumentu. I tak uległa
zmniejszeniu o 30 tys. liczba pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia były dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skutek obniżenia wysokości dofinansowania dla umiarkowanego
i lekkiego stopnia niepełnosprawności, a także odstąpiono od dofinansowania wynagrodzeń pracowników z tymi stopniami mających ustalone prawo do emerytury.
Jednak nie miało to negatywnego wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych na
rynku pracy, bowiem zatrudnienie osób niepełnosprawnych według danych Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski (BAEL) wzrosło (w okresie od 2004 r. do
2012 r. o 5 pkt procentowych).
Tak więc, również aktualnie, zaproponowane rozwiązania w projekcie ustawy
okołobudżetowej nie powinny stanowić zaskoczenia dla pracodawców z chronionego
czy otwartego rynku pracy. Nie powinny one również spowodować spadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracownik niepełnosprawny będzie nadal dotowany, a więc będzie tańszy niż pracownik sprawny, co nie oznacza że gorszy czy mniej
wydajny.
Jednocześnie pragnę poinformować, że prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (z dnia 18 września 2013 r.)
są kontynuowane. Tak więc aktualnie trudno jednoznacznie przesądzić jaki będzie
ostateczny kształt tej ustawy.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o rozszerzenie zakresu
rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.
Ust. 1 §2a wspomnianego rozporządzenia zakazuje obrotu polegającego
na sprzedaży dla konsumentów na terytorium RP metanolu, mieszanin zawierających więcej niż 3% metanolu oraz substancji zawierających metanol
w stężeniach większych niż 3%. Ust. 2 §2 tego rozporządzenia stanowi, iż
ust 1 nie obejmuje paliw do silników stosowanych w modelarstwie, silników
spalinowych używanych w sportach motorowodnych, do ogniw paliwowych
oraz biopaliw ciekłych.
Wnoszę o rozszerzenie ust. 2 §2a tego rozporządzenia o punkt odnoszący
się do paliw stosowanych w silnikach spalinowych stosowanych w sporcie
żużlowym. Geneza żużla w Rzeczypospolitej Polskiej sięga lat trzydziestych
ubiegłego wieku. Obecnie polska liga żużlowa jest najsilniejszą ligą na świecie, a żużel jest jedną z najpopularniejszych obok piłki nożnej i piłki siatkowej dyscyplin sportowych. Frekwencja podczas meczów ekstraligi żużlowej
niejednokrotnie była wyższa niż frekwencja na meczach ekstraklasy piłkarskiej. Nasi żużlowcy mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami nie tylko
w Polsce, ale także na świecie.
W żużlu stosuje się wyłącznie paliwa, które zawierają metanol w stężeniu większym niż 3%, dlatego rozporządzenie ministra gospodarki z dnia
25 września bieżącego roku wyklucza możliwość legalnego stosowania tej
substancji. Jest to sytuacja niedopuszczalna wobec tak wielkiego dorobku
sportu żużlowego w Polsce, bo pozostawienie rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu uniemożliwi funkcjonowanie tego sportu w naszym kraju.
Nowy sezon zaczyna się w marcu 2014 r., dlatego za zasadne uważam
działania zmierzające do ponownej zmiany i rozszerzenia zakresu rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie
substancje lub mieszaniny o paliwa stosowane w silnikach spalinowych
w sporcie żużlowym.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Odpowiedź
Warszawa, 22 listopada 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana podczas
43. posiedzenia Senatu RP w sprawie rozszerzenia zakresu rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub
stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów
zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. poz. 1173), przesłane przy
piśmie znak BPS-043-43-1852/13 z dnia 18 listopada 2013 r., uprzejmie informuję
jak poniżej.
Wprowadzone z dniem 4 stycznia 2014 r. ograniczenie obrotu metanolem dotyczy
tylko sprzedaży dla konsumentów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), gdzie za konsumenta
uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że ust. 1 rozporządzenia
nie obejmuje klubów żużlowych, które nie dokonują zakupów konsumenckich, więc
w dalszym ciągu mogą nabywać paliwo stosowane w silnikach spalinowych w sporcie
żużlowym.
Ponadto, wyłączenia w ww. rozporządzeniu są dokładnie takie same, jakie były
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U.
Nr 168, poz. 1762, z późn. zm.) obowiązującym do 2010 r.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Grażyna Henclewska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy
oraz senatora Stanisława Hodorowicza
skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie wyposażyła
ministra środowiska jako naczelny organ administracji rządowej w zakresie łowiectwa w instrumenty kształtowania norm prawnych w dziedzinie
łowiectwa poprzez delegacje ustawowe do wydawania rozporządzeń w tej
dziedzinie. Art. 43 ust. 3 prawa łowieckiego uprawnia ministra do określenia
w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz, do określenia wzoru upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego i wzoru książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Przy czym należy podkreślić, że ma to być czynione
z uwzględnieniem istniejących polskich zwyczajów łowieckich oraz w trosce
o bezpieczeństwo osób i mienia.
Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania i znakowania tusz wprowadzono zakaz polowania na zające
podczas wykonywania polowania indywidualnego. Wprowadzenie zapisu
§5 ust. 1a do rozporządzenia spotkało się z zarzutami, że ograniczenie z niego wynikające nie ma podstaw prawnych w ustawie, a więc nie wynika
z żadnej delegacji danej ministrowi przez ustawodawcę. Co prawda minister
środowiska jako taką podstawę prawną w uzasadnieniu rozporządzenia podaje art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,
jednak wspomniana nowelizacja wyraźnie wykracza poza zakres zawartej
w ustawie delegacji.
Podane przy projekcie zmiany uzasadnienie, iż zakaz polowania indywidualnego na zające wynika z tradycji takiej formy polowania, wydaje się
kuriozalne. Przypomnijmy, że zakaz indywidualnego polowania na zające
wprowadzony został w 1953 r. i nie tylko nie miał nic wspólnego z polskimi
tradycjami łowieckimi, ale też świadomie z nimi zrywał, realizując założenia
nakazowo-rozdzielczego systemu, jaki już wtedy w Polsce panował. W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy także, że zmiana ma ścisły związek z działaniami podejmowanymi przez resort środowiska w związku z ochroną populacji
zająca. Chcielibyśmy w tym miejscu zauważyć, że przywołany art. 43 ust. 3
prawa łowieckiego nie przewiduje, aby określenie szczegółowych warunków
wykonania polowania miało stanowić pochodną innych działań ochronnych
względem zwierzyny czy być tymi innymi działaniami motywowane.
Znamienne przy tym pozostaje to, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajdziemy opracowanie zatytułowane „Przyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce”. Praca ta została wykonana w 2000 r.
na zamówienie Ministerstwa Środowiska. W opracowaniu tym możemy przeczytać: „Badania nad wpływem czynników redukcyjnych na populację zajęcy wyróżniają następujące główne czynniki będące przyczynami śmiertelności: choroby – ponad 26%; rolnictwo, w tym agrotechnika – 17% i chemizacja
– 15%; drapieżniki – 16%, w tym lisy – 11%; pozyskanie łowieckie – 8%. Inne
czynniki mają mniejsze znaczenie, lecz również przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności, a są to warunki pogodowe i komunikacja kołowa. Trudnym do ocenienia czynnikiem jest kłusownictwo.
Jedną z przyczyn śmiertelności zajęcy jest drapieżnictwo. Lista potencjalnych drapieżników jest długa, obejmuje głównie drapieżne ssaki i ptaki. Głównym liczącym się drapieżnikiem jest lis, a z innych także mających
wpływ na populację można wymienić jenota, borsuka, zdziczałe i wałęsające
się psy i koty, ptaki drapieżne oraz krukowate. Dodatkowym czynnikiem
zwiększającym śmiertelność zajęcy jest pozyskanie łowieckie. Nadrzędnym
celem gospodarki łowieckiej w zakresie populacji zająca jest wysoko wydajne, lecz również trwałe i racjonalne użytkowanie. Twierdzi się, że populacja
zajęcy jest elastyczna i odporna pod względem presji myśliwych. Pozyskanie rzędu 40–50% populacji w okresie jesiennym nie wpływa na obniżenie
stanu ilościowego w roku następnym. Natomiast gdy populacja zajęcy nie
jest poddana presji myśliwych, i tak jej pogłowie nie wzrasta”.
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Zważając na wagę zacytowanego opracowania, bardzo prosimy Pana
Ministra o wyjaśnienie merytorycznych podstaw wprowadzenia – zmianą
z dnia 29 lipca bieżącego roku – zapisu §5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Troska o zachowanie trwałości populacji zająca szaraka w Polsce nie zwalnia
bowiem nikogo z przestrzegania zasad rzetelnej legislacji i respektowania
obowiązujących przepisów prawa.
Kolejnym wątkiem, który wynikł z treści oświadczenia, jest ocena działań Ministerstwa Środowiska mających na celu ochronę populacji zająca.
Czy istnieje program ochrony, który uwzględniałby czynniki powodujące największą śmiertelność zajęcy, a więc chemizację rolnictwa i drapieżnictwo?
W świetle przywołanych badań zespołu opracowującego dokument „Przyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce” pozyskanie łowieckie ma
bowiem czterokrotnie mniejszy od rolnictwa i dwukrotnie od drapieżnictwa
wpływ na populację zająca szaraka. Ponadto pozyskanie łowieckie regulowane jest zatwierdzonymi planami łowieckimi i ustanowionymi okresami
ochronnymi, wobec czego sama forma polowania nie może w żadnym stopniu wpływać na stan populacji.
Stanisław Gorczyca
Stanisław Hodorowicz

Stanowisko
Warszawa, 19 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu RP,
z dnia 18 listopada 2013 r., znak: BPS/043-43-1853/13, dotyczącego oświadczenia
panów senatorów Stanisława Gorczycy i Stanisława Hodorowicza, w sprawie ustawy
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na ww. oświadczenie. Prośba moja podyktowana jest koniecznością uzyskania dodatkowych informacji na ten temat.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Odpowiedź
Warszawa, 14.01.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem z dnia 18 listopada 2013 r. senatorów
Stanisława Gorczycy i Stanisława Hodorowicza złożonym na 43. 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
i senatora Stanisława Hodorowicza na 43. posiedzeniu Senatu RP
w dniu 13 listopada 2013 r., przesłane przy piśmie Marszałka Senatu RP
z dnia 18 listopada 2013 r. znak: BPS/043-43-1853/13.
Odnosząc się do pierwszej kwestii poruszonej w oświadczeniu dotyczącej przestrzegania zasad rzetelnej legislacji i respektowania prawa przy pracach legislacyjnych
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania
tusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 889) prezentuję następujące stanowisko.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że twierdzenia zawarte w skardze wniesionej do Rzecznika Praw Obywatelskich nie znajdują uzasadnienia w świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1226), dalej jako „P.ł.”. Nie można bowiem zgodzić się ze stanowiskiem, iż P.ł.
„jednoznacznie wyróżnia polowania indywidualne, dla których przede wszystkim
oczekuje od ministra ustalenia gatunków zwierząt łownych i okresów na nie polowań”. Art. 5 oraz 44 ust. 1 P.ł., które upoważniają ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia odpowiednio listy gatunków zwierząt
łownych z podziałem na zwierzynę płową, grubą, drobną oraz drapieżniki oraz okresów polowań na zwierzęta łowne, dotyczą każdego rodzaju polowania, rozumianego,
zgodnie z art. 4 ust. 2 P.ł., jako:
1) tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej,
2) łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za zgodą ministra właściwego
do spraw środowiska
– zmierzające do wejścia w jej posiadanie.
Ustawodawca, definiując pojęcie polowania, nie dokonał jednocześnie klasyfikacji jego rodzajów. To, że niektóre przepisy P.ł. (art. 42 ust. 8, art. 42b oraz art. 51
ust. 1 pkt 7) odnoszą się do polowania indywidualnego, nie oznacza, że zdaniem usta-
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wodawcy jest to jedyna czy szczególnie uprzywilejowana forma polowania. Specyfika
tego polowania, polegającego co do zasady na samodzielnym wykonywaniu go przez
pojedynczego myśliwego, wymaga bowiem poddania go kontroli przez dzierżawcę lub
zarządcę obwodu łowieckiego. Stąd obowiązek posiadania ważnego upoważnienia do
wykonywania polowania indywidualnego (art. 42 ust. 8) oraz dokonywania odpowiednich wpisów w tym upoważnieniu oraz w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym (art. 42b). Naruszenie tych obowiązków traktowane jest odpowiednio jako
wykroczenie (art. 51 ust. 1 pkt 6 – jeśli myśliwy nie posiada przy sobie upoważnienia)
lub przestępstwo (art. 53 pkt 4 – jeśli myśliwy w ogóle nie posiada upoważnienia) albo
jako wykroczenie (art. 51 ust. 1 pkt 7).
Odnosząc się do zarzutu możliwej niezgodności rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548, z późn. zm.), dalej jako „rozporządzenie”, z Konstytucją RP należy zauważyć, iż z faktu wyróżnienia przez ustawodawcę w P.ł. tylko polowania indywidualnego, nie wynika, że inne rodzaje polowania
są niedozwolone. W doktrynie przyjmuje się bowiem, że „polowanie w rozumieniu
obowiązującej ustawy jest oczywistym terminem technicznym i nie zawsze oznacza
zachowanie zgodne z prawem”1. Doprecyzowanie, jakie warunki muszą zostać spełnione, by polowanie było działaniem zgodnym z prawem, następuje, choć nie zawsze
wprost, w P.ł.2 oraz rozporządzeniu.
Z kolei o niezgodności aktu wykonawczego z ustawą zasadniczą możemy w świetle
art. 92 Konstytucji mówić w przypadku, gdy akt ten zostanie wydany:
1) bez upoważnienia ustawowego;
2) przez organ nieupoważniony;
3) niezgodnie z treścią upoważnienia, w czym mieści się przekroczenie jego zakresu.
Niewątpliwie rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego przez właściwy organ. W celu rozważenia, czy doszło do przekroczenia zakresu
delegacji, należy przytoczyć jej treść. I tak art. 43 ust. 3 P.ł. stanowi, że minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania polowania oraz
znakowania, o którym mowa w art. 42c, wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym,
uwzględniając istniejące polskie zwyczaje łowieckie oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia. P.ł. nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem „szczegółowych warunków”, z tego względu należy sięgnąć do jego potocznego znaczenia.
Zgodnie z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego PWN warunek oznacza m.in.
„zastrzeżenie, od którego spełnienia zależy zrealizowanie czegoś, wymaganie”. Z kolei
warunki to „sytuacja, położenie, okoliczności, w których ktoś żyje, działa, przebywa,
w których coś się dzieje, zachodzi”, a także „zespół cech koniecznych dla kogoś lub
czegoś do tego, aby być kimś, czymś”3. Biorąc pod uwagę, że akty prawa powszechnie obowiązującego tworzą normy zachowania się w określonych sytuacjach, można
uznać, że „szczegółowe warunki” oznaczają szczegółowe wymagania, jakie powinny
zostać spełnione podczas wykonywania polowania4.
Kwestionowany §5 ust. 1a rozporządzenia poprzez definicję polowania zbiorowego
(§2 pkt 14c) oraz odesłanie do §35 określa, jakie warunki (wymagania) powinny zostać
łącznie spełnione podczas jego wykonywania:
1) zorganizowanie polowania przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego;
2) prowadzenie polowania przez prowadzącego polowanie;
1
2

3

4

W. Radecki, Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie IV zaktualizowane, Warszawa 2012, s. 63.
Np. skoro art. 53 pkt 3 penalizuje polowanie w czasie ochronnym, to a contrario można z tego
wywieść nakaz polowania w ustalonych okresach polowań.
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2008, tom lit. T – Ż,
s. 354.
Za taką wykładnią przemawia też fakt, iż wyraz „wymaganie” jest wyrazem bliskoznacznym
w stosunku do wyrazu „warunek” – M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, PWN, Warszawa 2005, s. 866.
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3) zapewnienie udziału w polowaniu co najmniej 6 myśliwych;
4) przeprowadzenie pędzenia bez udziału psów;
5) rozstawienie myśliwych na linii wzdłuż jednego z boków miotu i na flankach
(nie więcej niż 2 myśliwych), a naganki naprzeciwko tej linii.
Jeśli opisane powyżej warunki zostaną spełnione, to każdy myśliwy, z zachowaniem okresów ochronnych oraz ustaleń rocznego planu łowieckiego dla danego obwodu łowieckiego, może polować na zające. §5 ust. 1a nie ogranicza zatem ani listy gatunków zwierząt łownych, ani nie zakazuje polowania na zające. Trudno więc uznać,
że szczegółowe określenie warunków wykonywania tego polowania w takiej formie
wykracza poza delegację ustawową. Warto przy tym zauważyć, że §5 ust. 1a ma konstrukcję podobną do §5 ust. 1 pkt 1, określającego warunki polowania z psami, lub §7
ust. 1, ustanawiającego warunki polowania w nocy. Wynika to z tego, iż P.ł. i rozporządzenie tworzą powiązaną funkcjonalnie całość. Ustawodawca, dążąc do zwięzłego
i syntetycznego redagowania przepisów ustawowych, określił w P.ł. najistotniejsze
normy związane z wykonywaniem polowania, których naruszenie, ze względu na ich
znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego (np. zakaz oddawania strzału w odległości
mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych – art. 51 ust. 1 pkt 1), utrzymania
populacji zwierzyny na właściwym poziomie (np. nakaz pozyskiwania zwierzyny zgodnie z upoważnieniem do wykonywania polowania indywidualnego – art. 52 pkt 6) lub
ochrony zwierzyny (zakaz polowania w okresie ochronnym – art. 53 pkt 3), powinno skutkować odpowiedzialnością karną. Unormowanie pozostałych, szczegółowych
warunków (wymagań) związanych z wykonywaniem polowania pozostawił natomiast
ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Nie bez powodu zatem rozporządzenie
nazywane jest „Regulaminem polowania”.
Jednocześnie należy zauważyć, że §5 ust. 1a nie wprowadza nowego rozwiązania,
gdyż to §35 (umiejscowiony w rozdziale 5 odnoszącym się do polowania zbiorowego)
wskazuje, jakie warunki muszą być spełnione dla legalności polowania na zające.
§35 budził jednak wątpliwości interpretacyjne co do możliwości wykonywania polowania indywidualnego na zające. Z tego względu konieczne było jego doprecyzowanie. Warto przy tym podkreślić, że polowanie na zające wyłącznie w formie polowania
zbiorowego jest zgodne z ponad pięćdziesięcioletnią polską tradycją łowiecką – zakaz wykonywania polowania indywidulanego na zające został bowiem wprowadzony
już w zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zabronionych sposobów polowania oraz w 1959 r., zarządzeniem Naczelnej Rady Łowieckiej
nr 36/39 z 23 grudnia 1959 r. Minister Środowiska, kierując się przy wydawaniu
rozporządzenia, zgodnie z zawartą w art. 43 ust. 3 P.ł. wytyczną, istniejącymi polskimi
zwyczajami łowieckimi, nadał jedynie normom zwyczajowym w łowiectwie moc przepisów powszechnie obowiązujących.
Odnosząc się do drugiej kwestii dotyczącej merytorycznego uzasadnienia utrzymywania polowania zbiorowego na zające od ponad 50 lat i potraktowanie tego okresu
jako nieistotnego dla tradycji łowieckiej oraz uznanie, że warunki wykonywania polowania na ten gatunek nie mają wpływu na stan jego populacji wynika raczej z oceny
treści delegacji ustawowej, bez uwzględnienia pozostałych obowiązkowych elementów
przeprowadzanej nowelizacji, jak uzasadnienie i ocena skutków prowadzonej legislacji. Przytoczone w oświadczeniu opracowanie „Przyczyna spadku populacji zająca
szaraka w Polsce” wykonanego pod kierownictwem prof. dr. hab. Romana Dziedzica
jest wykładnikiem wiedzy i badań w tym temacie z okresu przed rokiem 2000. Wiele
stwierdzeń zachowało swoją aktualność do dnia dzisiejszego, ale gwałtownie postępująca urbanizacja kraju w tym budowa wszelkiego typu dróg (o czym też piszą autorzy
opracowania) zmusza do weryfikacji niektórych wniosków. Trzeba jednak pamiętać,
że autorzy tego opracowania mówiąc o polowaniu na zające mieli na myśli wyłącznie
polowania zbiorowe, bo tylko takie były praktykowane od 1953 r.
Polski Związek Łowiecki i Lasy Państwowe od szeregu lat prowadzą działania mające na celu odbudowę populacji zająca szaraka w Polsce, są to działania o charakterze ogólnopolskim jak i bardzo lokalnym, realizowanym w poszczególnych obwodach
łowieckich. W zależności od rodzaju działań można wskazać działania polegające na
rozwiązaniach systemowo-prawnych (wewnętrzne regulacje i akty prawa), środowi-
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skowych (poprawa warunków bytowania, redukcja drapieżników itp.) i hodowlanych
(programy reintrodukcji, dofinansowania ze środków własnych i zewnętrznych, hodowla zamknięta).
Problemami ochrony i odrodzenia się populacji zająca zajmowano się od ponad
20 lat, jednak z ograniczonym skutkiem, którego jedną z przyczyn jest chemizacja
rolnictwa i leśnictwa, w których możliwość stosowania ilości środków chemicznych
jest stopniowo ograniczana przepisami UE. Wzrost liczebności populacji drapieżników
chronionych nadal jest istotnym zagrożeniem dla populacji zająca. Należy pamiętać,
że Dyrektywa ptasia ogranicza możliwość skutecznego zwalczania populacji ptaków
drapieżnych, podobnie jak czynią to przepisy zawarte w ustawie o ochronie zwierząt
w stosunku do metod postępowania ze zdziczałymi i bezdomnymi psami i kotami
przebywającymi w łowiskach.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Góreckiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do mnie liczne głosy niezadowolonych kierowców zgłaszających krytyczne uwagi co do sposobu oznakowania polskich dróg. Wyjątkowo dużo kłopotów sprawiają użytkownikom znaki kierunku, drogowskazy
oraz tablice szlaków drogowych na nowo wybudowanych drogach. Często
nawet okoliczni mieszkańcy błądzą na tych drogach, zanim nauczą się na
pamięć, dokąd prowadzą poszczególne zjazdy, ponieważ ich oznaczenie
utrudnia orientację. W jeszcze trudniejszej sytuacji są ci kierowcy, którzy
nie znają terenu, po którym się poruszają – oni mogą liczyć jedynie na oznakowanie drogi.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181, DzU nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.) dotyczący znaków drogowych pionowych tak reguluje problem wyboru miejscowości, których nazwy umieszczane są na drogowskazach: „Znaki kierunku, zwłaszcza tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy i tablice
szlaków drogowych są znakami wymagającymi z zasady indywidualnego
zaprojektowania uwzględniającego zarówno liczbę wskazanych kierunków,
jak i podawanych dla tych kierunków informacji”. Dokładniejsze wytyczne
zawarte w dalszej części załącznika dotyczące wyboru nazw miejscowości
na drogowskazach ograniczają się do stwierdzenia, że chodzi o miasta wojewódzkie, siedziby powiatów oraz miejscowości graniczne.
Ja natomiast chciałbym wiedzieć, czym kieruje się zarządca drogi projektujący znaki na mniejszych skrzyżowaniach. Kto decyduje o umieszczeniu
na drogowskazach nazw miejscowości, o których nie słyszeli nawet okoliczni
mieszkańcy? Skąd biorą się drogowskazy informujące kierowców o małej
wiosce leżącej kilka kilometrów od drogi, skoro przy tej drodze leży inna
dużo większa i bardziej rozpoznawalna miejscowość?
Szanowny Panie Ministrze, system oznakowania dróg powinien być czytelny, logiczny oraz intuicyjny. Kierowca prowadzący samochód ma ograniczony czas reakcji na treść komunikatu umieszczonego na znaku, dlatego
drogowskazy powinny być projektowane tak, żeby czas na zastanowienie
nad wyborem kierunku był maksymalnie długi. W przeciwnym razie prowadzący pojazd może przeoczyć właściwy zjazd lub najzwyczajniej zabłądzić.
Proszę o powtórne przeanalizowanie funkcjonowania obecnego systemu
informacji drogowej i dokonanie wyboru takiego systemu, który nie będzie
stwarzał użytkownikom dróg takich problemów.
Z poważaniem
Ryszard Górecki
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Odpowiedź
Warszawa, 26 listopada 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2013 r., znak BPS/043-43-1854/13,
przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Góreckiego na 43. posiedzeniu Senatu w sprawie oznakowania polskich dróg, uprzejmie
przekazuję następujące wyjaśnienia.
Zasady doboru miejscowości kierunkowych na znakach kierunku i miejscowości,
określają przepisy pkt 6.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Przepisy te stanowią m.in., że miejscowość kierunkową ustala się według następującej hierarchii:
1) najbliższe miasto wojewódzkie;
2) najbliższe miasto na prawach powiatu;
3) najbliższe miasto z siedzibą powiatu;
4) przejście graniczne, do którego prowadzi droga, przy czym za nazwą należy
umieścić znak „PL” i znak wyróżniający państwo, do którego prowadzi przejście,
przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym;
5) inna miejscowość, jeżeli nie można podać nazwy miasta wojewódzkiego, powiatowego lub przejścia granicznego.
Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych dopuszcza się
podawanie dla danego kierunku dwóch nazw miejscowości, np.:
– najbliższego miasta na prawach powiatu i miasta wojewódzkiego,
– przejścia granicznego i najbliższego dużego miasta sąsiedniego państwa,
– najbliższego miasta siedziby powiatu i miasta siedziby powiatu, w którym krzyżują się drogi krajowe.
Należy podkreślić, że decyzję o wyborze miejscowości kierunkowych umieszczonych na znakach kierunku i miejscowości podejmuje – z uwzględnieniem przywołanych wyżej zasad – organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi. W myśl
art. 10 ust. 1–7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) ruchem na drogach zarządza: na drogach krajowych
– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na drogach wojewódzkich – marszałek województwa, na drogach powiatowych i gminnych – starosta, na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg
ekspresowych – prezydent miasta.
Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie
zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie dochodzi do niepokojących sytuacji, w których ma
miejsce profanacja symboli religijnych. Nie można wobec tego pozostawać
obojętnym, gdyż jest to ewidentny atak na wartości i wolności religijne. Niestety nie po raz pierwszy ma to miejsce w oficjalnej, podległej ministerstwu
instytucji, jaką jest Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Ostatnio takie wydarzenie miało miejsce w trakcie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś”, kiedy to
wyświetlany był bluźnierczy film Jacka Markiewicza pod tytułem „Adoracja
Chrystusa”. W „dziele” tym doszło do drastycznego przekroczenia granic artystycznego wyrazu i elementarnych norm etycznych poprzez jednoczesne
znieważenie chrześcijaństwa i krzyża – znaku męki i śmierci Chrystusa –
najważniejszego znaku dla każdego chrześcijanina, a zarazem ogólnoludzkiego symbolu godności człowieka, poprzez odgrywanie czynności seksualnych z figurą ukrzyżowanego Chrystusa.
Symbole religijne nie mogą być przedmiotem szyderstwa, kpin czy zachowań obscenicznych, a w tym przypadku pod przykryciem szeroko i źle rozumianej sztuki są obrażane i bezczeszczone. Nie można profanować symboli
religijnych pod przykrywką tworzenia sztuki. Sztuka, która jest kamuflażem
dla zniewagi chrześcijaństwa czy innej religii, nie jest sztuką. Trzeba w końcu wyznaczyć granice dla takich niegodnych zachowań. Należy nazywać
rzeczy po imieniu, definiować je w sposób prosty i zrozumiały, a wówczas
nie będzie problemu z przestrzeganiem i szanowaniem najwyższych wartości, w tym wartości religijnych. Prawdziwa sztuka potrafi pokazać piękno
i uniwersalne wartości świata, ale nie może ubliżać wartościom religijnym
i ich symbolom oraz z nich kpić.
W związku z tym wyrażam stanowczy sprzeciw wobec tego rodzaju karygodnych zjawisk i zwracam się do Pana Ministra o podjęcie skutecznych
działań, aby szczególnie w instytucjach podległych ministerstwu nie dochodziło więcej do takich bluźnierczych i niegodnych wydarzeń.
Z poważaniem
Stanisław Iwan

Odpowiedź
Warszawa, 5 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Stanisława Iwana
w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie
lata 90. i dziś” (przesłanego przy piśmie nr BPS/043-43-1855/13) uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych informacji.
W pierwszej kolejności pozwalam sobie poinformować Pana Senatora, że wystawa
„British British…” została zakończona 15 listopada br.
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Prezentowana na wystawie praca „Adoracja” autorstwa Jacka Markiewicza, powstała w 1992 r. Decyzję o wypożyczeniu zabytkowego krucyfiksu podjęła ówczesna
dyrekcja Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto należy zauważyć, że praca od
momentu powstania kilkakrotnie była prezentowana publicznie. W CSW pokazywana
była jako jeden z wielu elementów części historycznej wystawy, dokumentującej nurt
popularnej w latach 90. sztuki krytycznej.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie reguluje kwestii światopoglądowych. Ustawa określa prawne
ramy funkcjonowania instytucji – państwowych i samorządowych – w zakresie organizacji, administracji i finansów. Nie reguluje formy i treści artystycznego przekazu
niezależnie od miejsca prezentacji oraz jej dziedziny.
Kształtowanie programów merytorycznych instytucji kultury spoczywa wyłącznie
w rękach osób kierujących poszczególnymi placówkami. Organizator instytucji nie ma
możliwości podejmowania działań o charakterze cenzury prewencyjnej.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego,
Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Henryka Górskiego
skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka
Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego zwrócili się radni gminy Czerwińsk nad Wisłą
i radni powiatu płońskiego z problemem, jaki stanowi pogarszający się stan
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 565 na odcinku Secymin Nowy – rzeka
Wisła – Chociszewo. Droga została wybudowana w 1963 r. i od tamtej pory
nie była poddawana modernizacji, co bardzo nadszarpnęło jej użytkowość.
Rozmówcy podkreślają wagę tego szlaku drogowego. Wymieniona droga jest
jedynym utwardzonym traktem wiodącym do wsi Wychódźc i Wilkówiec, które są ustawicznie zagrożone powodzią. Droga ta to też jedyne utwardzone
połączenie z siedzibą gminy i szkołami w Chociszewie i Czerwińsku, gdzie
uczą się dzieci z gminy Czerwińsk. Droga wojewódzka nr 565 spełnia też
bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jako
szlak ewakuacyjny dla ludności z terenów powodziowych.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy jest
przewidywana modernizacja drogi wojewódzkiej nr 565 na odcinku Secymin
Nowy – rzeka Wisła – Chociszewo.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski
Henryk Górski

Odpowiedź
Warszawa, 25 listopada 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2013 r., znak BPS/043-43-1856/13,
przy którym przekazano oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego złożone wspólnie z innymi senatorami w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 565
na odcinku /Secymin Nowy – rzeka Wisła – Chociszewo/, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) zarządcami dróg są: dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych,
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Do zarządcy drogi
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zgodnie z art. 20 powołanej ustawy należy m.in. opracowywanie projektów planów
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
Na podstawie art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu
infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) zadania
w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez:
1. ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych,
2. samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
3. samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.
W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi,
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.
Poruszone w oświadczeniu zagadnienia dotyczą drogi wojewódzkiej na terenie województwa mazowieckiego, zatem organem właściwym w omawianej sprawie jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Resort transportu dysponując środkami jedynie na drogi krajowe, zarządzane
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma formalnych możliwości finansowania zadań na drogach zarządzanych przez samorządy, a także nie
nadzoruje oraz nie pełni żadnych funkcji kontrolnych wobec organów jednostek samorządu terytorialnego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu

43. posiedzenie Senatu w dniu 13 listopada 2013 r.

31

Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pod koniec
2012 r. w Polsce zarejestrowano ponad 24 miliony 875 tysięcy pojazdów
samochodowych, zaś według danych Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2012 r. liczba wykupionych obowiązkowych polis OC dla pojazdów mechanicznych wynosiła ponad 19 milionów 235 tysięcy. Jest tu rozbieżność
na poziomie blisko 5 milionów 600 tysięcy pojazdów samochodowych.
W związku z tym uprzejmie proszę Pana Premiera o przedstawienie informacji, odpowiedzi na następujące pytania.
1. Z czego wynika tak duża rozbieżność między liczbą pojazdów zarejestrowanych w systemie CEPiK a danymi z Komisji Nadzoru Finansowego
o liczbie wykupionych obowiązkowych polis OC?
2. Kiedy resort spraw wewnętrznych otrzymał pierwsze sygnały o rozbieżności z danymi zawartymi w CEPiK?
3. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
w związku z wadliwym działaniem systemu CEPiK?
4. W jakim czasie resort spraw wewnętrznych zamierza zmodernizować
ewidencję?
5. Kto zarządza środkami zgromadzonymi w funduszu CEPiK?
Łączę wyrazy szacunku
Maciej Klima

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 18 grudnia 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 18 listopada 2013 roku (sygn. BPS/043-43-1857/13), dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Klimę podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 roku w sprawie
systemu CEPiK, przekazanego przy piśmie Pana Adama Jassera Sekretarza Stanu
Wykonującego Zadania Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 roku (sygn. DSPA-4813-1020-(1)/13), w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Rozbieżność pomiędzy liczbą pojazdów zarejestrowanych w systemie Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) a danymi Komisji Nadzoru Finansowego
o liczbie wykupionych obowiązkowych polis OC wynika z kilku czynników, m.in. z:
1. Mechanizmu inicjalnego zasilenia Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) danymi pochodzącymi z systemów komputerowych organów właściwych do
spraw rejestracji pojazdów. Przed wdrożeniem systemu informatycznego
w starostwach oraz utworzeniem CEP istniały Wojewódzkie Ewidencje Po-
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jazdów (WEP), które gromadziły informacje o pojazdach we własnych systemach. Dane z WEP zostały zmigrowane do CEP w 2003 roku. W międzyczasie
wprowadzono również jednolity system w starostwach (SI POJAZD). Zasilenie
CEP danymi z SI POJAZD spowodowało zdublowanie danych już istniejących
pojazdów ze względu na znaczne różnice danych opisujących ten sam pojazd
w Wojewódzkich Ewidencjach Pojazdów oraz w SI POJAZD. W odniesieniu do
wielkości bazy CEP skala zjawiska nie jest jednak duża.
2. Braku mechanizmów prawnych umożliwiających określenie faktycznego stanu
pojazdu znajdującego się w bazie CEP, przede wszystkim zaś mechanizmów
prawnych egzekwujących od nabywców pojazdów obowiązek zarejestrowania
pojazdu oraz umożliwiających przeciwdziałanie procederowi sprzedaży wraków
(zamiast np. złomowania). Wszystkie pojazdy, dla których ewidencja CEP nie
otrzymała informacji o wyrejestrowaniu mają w bazie status ZAREJESTROWANY. Liczba pojazdów o ww. statusie w CEPiK jest zatem większa od faktycznej
liczby pojazdów w ruchu.
3. Braku przepisów prawa, które egzekwowałyby od właścicieli wyrejestrowanie
pojazdu (zgłoszenie faktu zakończenia eksploatacji pojazdu do organów rejestrujących), gdy pojazd przestaje być eksploatowany. Obecnie jedynie konieczność opłacania OC powoduje, że właściciel dokonuje wyrejestrowania pojazdu
w przypadku wycofania go z ruchu.
4. Skomplikowanego i czasochłonnego mechanizmu przekazywania informacji
o zawartej umowie OC od momentu podpisania umowy, do momentu przekazania informacji o tym fakcie do CEP.
Informacje o rozbieżności ww. danych wykazane zostały w wyniku prac w zakresie
jakości danych CEPiK, prowadzonych przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jeszcze w 2007 roku.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu wielopłaszczyznowej
analizy, którą objęto zbadanie przyczyn występowania awarii systemu, weryfikację
eksploatowanej od 2004 roku infrastruktury programowo-sprzętowej, weryfikację
architektury logicznej i wykorzystywanych rozwiązań funkcjonalnych, potencjalne
koszty realizacji zmian w celu dostosowania systemu do obowiązujących lub procedowanych przepisów prawa oraz potrzeb nowych Użytkowników, jak również do stale
rosnącego obciążenia systemu (nowi Użytkownicy, obsługa nowych procesów), została
podjęta decyzja o gruntownej przebudowie SI CEPiK oraz uruchomieniu w 2016 roku
SI CEPiK w wersji 2.0.
Prace nad systemem przewidują zapewnienie nowoczesnej infrastruktury oraz
architektury systemu gwarantującej niezawodność, bezpieczeństwo, elastyczność,
skalowalność oraz możliwość rozwoju systemu przy stosunkowo niskich nakładach
finansowych. Pełna funkcjonalność SI CEPiK zakłada dostosowanie systemu do przepisów prawa, w szczególności do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących
pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) oraz aktów prawa unijnego. Ponadto,
system CEPiK 2.0 zostanie dostosowany do potrzeb użytkowników. W oparciu o dane
zawarte w systemie zostaną również uruchomione usługi dla ludności, gospodarki
i administracji publicznej.
Jednym z głównych celów przebudowy systemu CEPiK jest zwiększenie jakości
przechowywanych danych, m.in. poprzez wdrożenie podczas budowy CEPiK 2.0 mechanizmów poprawy danych zawartych w systemie. Zostaną także wdrożone nowe
mechanizmy wprowadzania danych oraz współpracy z systemami zewnętrznymi, co
wpłynie na poprawność danych zawartych w systemie. Docelowo system CEPiK 2.0
oparty będzie na w pełni referencyjnej bazie danych dotyczącej pojazdów i kierowców
oraz informacjach powiązanych, niezbędnych do kompletnej obsługi procesów dotyczących tych obszarów.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace w ramach projektu CEPiK 2.0, poprzedzone prowadzonymi od początku 2013 roku pracami przygotowawczymi, rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku. Poszczególne moduły systemu, w tym w szczególności e-usługi, będą uruchamiane etapowo. Uruchomienie produkcyjne pełnej wersji
CEPiK 2.0 planowane jest natomiast na dzień 4 stycznia 2016 roku.
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Ponadto pragnę wskazać, że utrzymanie i rozwój SI CEPiK finansowane są z państwowego funduszu celowego, utworzonego na podstawie art. 80d ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137
z późn. zm.). Dysponentem środków zgromadzonych w ww. funduszu jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Komisję Nadzoru Finansowego, wskazane w oświadczeniu dane dotyczące „liczby
wykupionych obowiązkowych polis OC dla pojazdów mechanicznych” (19 235 tys.)
stanowią liczbę wszystkich polis aktywnych (czynnych) z tytułu ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów na koniec 2012 roku.
W przypadku grupowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na jednej polisie ubezpieczonych
może być wiele ryzyk (w przypadku ubezpieczenia floty pojazdów wykazywana jest
jedna polisa, a nie liczba ubezpieczonych pojazdów). Właściwsze byłoby porównanie
liczby ubezpieczonych ryzyk z potencjalną liczbą ryzyk, jednak w sprawozdawczości
zakładów ubezpieczeń, zarówno dla potrzeb organu, jak i statystyki publicznej, brak
jest takiej pozycji (dane takie będą raportowane do KNF począwszy od sprawozdań za
2014 rok).
Ponadto, Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że obowiązek zawarcia
ubezpieczenia nie oznacza, że wszyscy, którzy powinni, zawarli takie ubezpieczenie.
Zgodnie z szacunkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, około 250 tysięcy pojazdów nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC (https://ufg.pl/web/
guest/o-ufg-dla-mediow).
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Rafał Magryś
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, który został opublikowany
8 października 2013 r., obowiązujące w Polsce prawodawstwo dotyczące pozyskiwania danych telekomunikacyjnych nie chroni praw i wolności
obywatelskich przed nadmierną ingerencją państwa. W przedstawionym
raporcie NIK podkreśla, że w Polsce brakuje kontroli zewnętrznej nad wykorzystaniem przez służby uprawnień do sięgania po dane telekomunikacyjne
obywateli. Jest to sytuacja niespotykana w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, gdzie taką kontrolę prowadzą sądy, prokuratura lub inne niezależne organy. Niepokojące jest również to, że nie przekazuje się odpowiednich
informacji osobom, których dane zostały pozyskane przez służby od operatorów telekomunikacyjnych. W tym obszarze brakuje jasno określonych
standardów postępowania. Jak zauważa NIK w polskim ustawodawstwie
brakuje przepisów, które gwarantowałyby niszczenie pozyskanych danych
niepotrzebnych do prowadzonych postępowań.
Te i wiele innych nieprawidłowości zostało wyszczególnionych w raporcie NIK. Jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ dane naszych obywateli
mogą być wykorzystywane przez nieuprawnione osoby. Nie jest także prowadzona zewnętrzna, niezależna kontrola wykorzystywania danych telekomunikacyjnych Polaków. Ze względu na przedstawione argumenty proszę
Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy istnieją organy rządu RP weryfikujące zasadność i celowość pozyskiwania bilingów?
2. Czy Pan Premier zgadza się z informacją Najwyższej Izby Kontroli, że
obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pozyskiwania danych telekomunikacyjnych nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich przed
nadmierną ingerencją państwa?
3. Jakie działania legislacyjne w tym obszarze zamierza podjąć rząd
Rzeczypospolitej Polskiej?
4. Czy nieinformowanie obywateli przez sądy i prokuratury o pozyskiwaniu bilingów nie stanowi naruszenia prawa (powinny to robić na podstawie art. 218 §2 k.p.k.)?
5. Czy nie doszło i nie dochodzi do naruszenia prawa w sytuacjach pozyskiwania danych przez nieuprawnionego funkcjonariusza lub przez niezidentyfikowane osoby (korzystanie z jednej imiennej karty przez kilku funkcjonariuszy) w trakcie pozyskiwania informacji związanych z bilingami.
6. Co dzieje się z pozyskanymi bilingami, gdy nie są one już wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach? Czy istnieje procedura ich niszczenia? Kto kontroluje ewentualny proces niszczenia?
Łączę wyrazy szacunku
Maciej Klima
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Stanowisko
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 20 grudnia 2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie prolongaty odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy złożone podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu
13 listopada 2013 r., przesłanego przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 r., BPS/043-43-1858/13, w sprawie wykorzystywania danych telekomunikacyjnych.
Minister Sprawiedliwości został poproszony przez Prezesa Rady Ministrów o ustosunkowanie się, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych Koordynującym
Służby Specjalne, do wniosków zawartych w oświadczeniu. Minister Spraw Wewnętrznych zwrócił się o udzielenie prolongaty odpowiedzi z uwagi na oczekiwanie na materiały z właściwych urzędów. Z powodu konieczności uzyskania stanowiska Ministra
Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości nie jest w stanie udzielić odpowiedzi
w terminie wynikającym z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu.
Zapewniam, że odpowiedź na oświadczenie zostanie udzielona niezwłocznie po
uzyskaniu stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu

Stanowisko
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 28 stycznia 2014 r.
Pan
Bartłomiej Sienkiewicz
Minister Spraw Wewnętrznych
Koordynujący Służby Specjalne
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, zwracam się ponownie z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie kwestii podniesionych przez Pana Senatora
Macieja Klimę w oświadczeniu złożonym podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu
13 listopada 2013 r. w sprawie wykorzystywania danych telekomunikacyjnych.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 14 marca 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji dotyczącej udzielenia odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy złożone podczas 43. posiedzenia
Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 r., przesłanego przy piśmie z dnia 18 listopada
2013 r., w sprawie wykorzystywania danych telekomunikacyjnych, uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości nadal oczekuje w powyższej sprawie na stanowisko
Ministra Spaw Wewnętrznych Koordynującego Służby Specjalne. Podtrzymuję złożone
zapewnienie, że odpowiedź na oświadczenie zostanie udzielona niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy złożone podczas
43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 r., przesłanego przy piśmie
z dnia 18 listopada 2013 r., BPS/043-43-1858/13, w sprawie wykorzystywania danych telekomunikacyjnych, uprzejmie przedstawiam odpowiedź w zakresie właściwości
Ministra Sprawiedliwości. Jednoczenie informuję, iż pomimo prośby z dnia 27 listopada 2013 r. oraz ponownej prośby z dnia 28 stycznia 2014 r., do dnia dzisiejszego nie
uzyskano stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych Koordynującego Służby Specjalne w zakresie podniesionych kwestii dotyczących działalności Policji i służb specjalnych. Z uwagi na powyższe Minister Sprawiedliwości prosi o rozważenie zwrócenia się
o uzyskanie stosownych informacji bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych
Koordynującego Służby Specjalne.
Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych przez sąd lub prokuratora w toku postępowania karnego, a więc czynność dowodową w procesie karnym, reguluje przepis
art. 218 k.p.k.
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Zgodnie z art. 218 §1 k.p.k. urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność
w dziedzinie poczty lub działalność telekomunikacyjną, urzędy celne oraz instytucje
i przedsiębiorstwa transportowe obowiązane są wydać sądowi lub prokuratorowi, na
żądanie zawarte w postanowieniu, korespondencję i przesyłki oraz dane, o których
mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postępowania; tylko sąd lub prokurator mają prawo je otwierać lub zarządzić ich otwarcie.
A zatem w toku procesu karnego zarówno sąd jak i prokurator uprawniony jest
do uzyskania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy Prawo telekomunikacyjne. Dane te obejmują informacje niezbędne do ustalenia
zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie, do którego kierowane jest połączenie, daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, rodzaju połączenia, lokalizacji telekomunikacyjnego
urządzenia końcowego. Wskazane dane telekomunikacyjne objęte są tajemnicą telekomunikacyjną i w ramach procesu karnego dostęp do tego rodzaju informacji możliwy jest wyłącznie na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu, w wypadku,
gdy dane tego rodzaju mają znaczenie dla toczącego się postępowania. Pozbawioną
znaczenia dla postępowania karnego korespondencję i przesyłki należy niezwłocznie
zwrócić właściwym urzędom, instytucjom lub przedsiębiorstwom (art. 218 §3 k.p.k.).
Postanowienie, o którym mowa powyżej, wydane przez sąd lub prokuratora, doręcza się adresatom korespondencji oraz abonentowi telefonu lub nadawcy, którego
wykaz połączeń lub innych przekazów informacji został wydany. Doręczenie postanowienia może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy, lecz nie później niż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (art. 218
§2 k.p.k.).
Na postanowienie w przedmiocie zajęcia korespondencji, przesyłek lub billingów
przysługuje zażalenie osobie, której prawa zostały naruszone (art. 236 k.p.k.). Zażalenie to ma charakter szczególny ze względu na odroczenie ogłoszenia lub doręczenia
skarżonego postanowienia. Zażalenie wnoszone będzie zawsze po zakończeniu ingerencji, której wnoszący zażalenie przeciwstawia się i w związku z tym nie jest możliwe
w drodze zażalenia spowodowanie zaprzestania ingerencji w swobodę komunikowania
się. Kontrola dokonywania ex post może mieć jednak znaczenie dla oceny wartości
dowodu uzyskanego na skutek zastosowania komentowanego przepisu, a także dla
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
Mając powyższe na uwadze przyjąć należy, przepisy obligują sąd i prokuratora do
doręczania abonentowi telefonu, którego wykaz połączeń lub innych przekazów informacji wydano, postanowienia w przedmiocie żądania wydania tych danych.
Pragnę ponadto poinformować, że w piśmie z dnia 6 września 2013 r. skierowanym do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Minister Sprawiedliwości przedstawił opinię
dotyczącą wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli „Informacja o wynikach
kontroli uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych z bilingów,
informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180c i d Prawo Telekomunikacyjne”. Minister Sprawiedliwości przychylił się do stwierdzenia Najwyższej
Izby Kontroli, że niezbędnym jest zweryfikowanie obecnych rozwiązań legislacyjnych
co do zakresu i celu pozyskiwania danych teleinformatycznych, kontroli nad procesem pozyskiwania danych, niszczenia pozyskanych danych i stworzenia mechanizmów sprawozdawczych, a przedstawiony raport może stanowić punkt wyjścia nad
kierunkiem ewentualnych prac legislacyjnych.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 9 maja 2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
W nawiązaniu do pism o sygn. BPS/043-43-1858/13 i BPS/043-44-1913/13
dotyczących oświadczeń złożonych przez Senatora RP Pana Macieja Klimę podczas
43. i 44. posiedzenia Senatu RP w sprawie zapytań o dane telekomunikacyjne, uprzejmie wyjaśniam, że Trybunał Konstytucyjny w ramach zawisłej przed nim sprawy
o sygn. akt K 23/11 rozpatruje połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz Prokuratora Generalnego odnoszące się m.in. do zakresu ochrony niektórych
tajemnic zawodowych w związku z ustawowymi kompetencjami podmiotów uprawnionych do uzyskiwania danych telekomunikacyjnych. Oczekiwane w najbliższym czasie
rozstrzygnięcie Trybunału w tej sprawie wyznaczy kierunek ewentualnych rządowych
przedsięwzięć legislacyjnych, jeżeli ich podjęcie będzie wymagane w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Należy ponadto zauważyć, że Najwyższa Izba Kontroli w przedstawionym w październiku 2013 r. raporcie dotyczącym uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych oceniła
ogólnie pozytywnie działalność kontrolowanych organów, służb i formacji (w tym Policji, Straży Granicznej, CBA i ABW) w zakresie uzyskiwania i przetwarzania przez
nie danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa
w art. 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Łączę wyrazy szacunku
Bartłomiej Sienkiewicz
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia (pismo nr MZ-ZP-O-078-23661-60/DB/13 z dnia 17 października 2013 r.) na oświadczenie
senatorskie złożone podczas 39. posiedzenia Senatu RP w dniu 20 września
2013 r. w sprawie pomocy pacjentom cierpiącym na rzadkie choroby chciałbym podziękować za uwagi i wyjaśnienia w niej zawarte.
Jednakże uprzejmie proszę o doprecyzowanie udzielonej informacji
i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Kiedy wejdzie w życie Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich? Czy istnieją przeszkody uniemożliwiające dotrzymanie zakładanego terminu?
2. Czy w przyszłorocznym budżecie państwa zostaną zarezerwowane
środki finansowe na realizację zadań zapisanych w Narodowym Planie dla
Chorób Rzadkich?
3. W jaki sposób realizowane będzie zalecenie Rady Unii Europejskiej
z dnia 8 czerwca 2009 r., tj. „ułatwianie wraz z Komisją rozwoju współpracy
badawczej z państwami trzecimi biorącymi aktywny udział w badaniach
nad rzadkimi chorobami, a w ujęciu bardziej ogólnym współpracy w zakresie wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej”? Czy obecnie funkcjonuje
system wymiany doświadczeń z państwami bądź ośrodkami, w których prowadzone są badania kliniczne leków?
4. W jaki sposób realizowane będzie zalecenie Rady Unii Europejskiej
z dnia 8 czerwca 2009 r., tj. „określenie odpowiednich ośrodków specjalistycznych na terytorium całego kraju do końca 2013 r. i rozważenie wsparcia tworzenia takich ośrodków”? Czy istnieją przeszkody w wytypowaniu
takich ośrodków i przyznaniu im odpowiedniego wsparcia finansowego?
Łączę wyrazy szacunku
Maciej Klima

Odpowiedź
Warszawa, 2013.12.13
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Pana Macieja Klimy, dotyczące doprecyzowania informacji w zakresie tematyki chorób rzadkich, przekazane przy piśmie
Wicemarszałka Senatu RP, z dnia 18 listopada 2013 r., znak: BPS/043-43-1859/13,
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Odnosząc się do pytań zawartych w ww. oświadczeniu uprzejmie informuję, iż Minister Zdrowia, uznając działania w zakresie chorób rzadkich jako jeden z kluczowych
obszarów polityki zdrowotnej, już w 2008 roku powołał Zespół do Spraw Chorób Rzadkich. W dotychczasowych działaniach Zespołu należy wyróżnić działania o charakterze
operacyjnym oraz działania o charakterze strategicznym. Celem działań o charakterze
operacyjnym (krótkookresowym) było zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdro-
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wotnej dla osób dotychczas takiego dostępu pozbawionych. Tak więc dotychczasowym priorytetem polityki zdrowotnej w zakresie chorób rzadkich było zapewnienie pacjentom dostępu do terapii lekowych (w ramach programów lekowych, chemioterapii,
refundacji aptecznej). Informacje o dostępnych obecnie terapiach lekowych zostały
przekazane Panu Posłowi w poprzedniej odpowiedzi – pismo z dnia 17 października
2013 r., znak: MZ-ZP-O-078-23661-60/DB/13.
Kolejnym zadaniem polityki zdrowotnej, tym razem o charakterze strategicznym
(długookresowym), jest przygotowanie, wspomnianego przez Pana Senatora Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Pierwsza wersja Planu – dokumentu pn.: „Narodowy
Plan dla Chorób Rzadkich – mapa drogowa” została przedstawiona na Kierownictwie
Ministerstwa Zdrowia w marcu br. i identyfikuje obszary, w ramach których powinny
być podejmowane działania w zakresie chorób rzadkich.
Podstawowe zidentyfikowane obszary to: klasyfikacja i rejestr chorób rzadkich,
diagnostyka chorób rzadkich, opieka zdrowotna dla pacjentów z chorobami rzadkimi,
zintegrowany system wsparcia społecznego dla pacjentów z chorobami rzadkimi i ich
rodzin oraz nauka, edukacja i informacja w zakresie chorób rzadkich.
Ponadto w dniu 7 listopada br. został powołany nowy Przewodniczący Zespołu do
Spraw Chorób Rzadkich, który obecnie przy udziale specjalistów i organizacji pacjenckich analizuje ww. obszary pod kątem możliwości podjęcia konkretnych działań
o charakterze legislacyjnym lub organizacyjnym. Za priorytet w działaniach uznano
zapewnienie osobom z chorobami rzadkimi równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Wyniki prac w ww. obszarach są spodziewane w przeciągu najbliższych kilku
miesięcy.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż kwestie podnoszone przez Pana
Senatora, dotyczące środków finansowych na realizację zadań Narodowego Planu dla
Chorób Rzadkich, współpracy z państwami trzecimi w zakresie wymiany informacji
i wiedzy specjalistycznej oraz określenia odpowiednich ośrodków specjalistycznych na
terytorium kraju, zostaną rozstrzygnięte dopiero po zakończeniu powyższych prac.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Grzegorza Biereckiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Komisja Europejska podała do publicznej wiadomości nowe zasady polityki transportowej, nakreśliła również nowe mapy określające strategiczne
dla rozwoju transportu europejskiego sieci głównych połączeń transportowych. Zgodnie z zapowiedzią na transeuropejską sieć transportową w latach 2014–2020 ma zostać przeznaczona kwota 26 miliardów euro. Pieniądze będą przeznaczone na budowę dróg, linii kolejowych, portów lotniczych,
portów i kanałów. Pula środków, z jakich w latach 2014–2020 będzie mogła
skorzystać Polska, to co najmniej 4,3 miliarda euro.
Według zapowiedzi wnioski o dofinansowanie projektów będzie można
składać do 2014 r.
Prosimy Pana Premiera o odpowiedź na pytania.
1. Jak dokonano podziału środków finansowych pomiędzy kraje członkowskie?
2. Jakie inwestycje zostały wybrane do realizacji w Polsce i na jaką
sumę?
3. Jakie projekty w Polsce zostały odrzucone i nie zostaną zgłoszone do
dofinansowania?
4. Na jakich zasadach dokonywano wyboru inwestycji przeznaczonych
do dofinansowania?
5. Czy istnieje niebezpieczeństwo, że pula środków przeznaczonych na
rozwój infrastruktury transportowej w Polsce przepadnie na rzecz innych
krajów członkowskich?
6. Jakie inwestycje oraz jakie środki finansowe rząd Rzeczypospolitej
Polskiej przewiduje w zakresie modernizacji portów morskich (jakich portów
ewentualnie to dotyczy), a także w zakresie budowy i modernizacji lotnisk
(jakich lotnisk to dotyczy)? Jakie drogi oraz szlaki linii kolejowych są planowane i gdzie, czy planuje się inwestycje transgraniczne (ewentualnie z jakimi krajami)?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Grzegorz Bierecki

Odpowiedź
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Warszawa, 18 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Klimę i Grzegorza
Biereckiego podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada br. (pismo z dnia
18 listopada br. znak: BPS/043-43-1860/13) w sprawie nowych zasad polityki transportowej Unii Europejskiej, poniżej przekazuję stosowne wyjaśnienia.
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W okresie 2014–2020 Polska będzie korzystać ze środków polityki spójności oraz
środków nowego instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), którego całkowity budżet wyniesie ok. 33,24 mld euro, w tym na transport przeznaczone zostaną środki
w wysokości 26,25 mld euro. Kwota ta dostępna będzie dla wszystkich państw członkowskich, przy czym wyodrębniona została specjalna pula środków dla państw kohezyjnych w wysokości 11,31 mld euro. Polska może liczyć na wsparcie w wysokości
co najmniej ok. 4,4 mld euro. Do końca 2016 r. środki te będą stanowiły tzw. „kopertę
narodową”, zaś po upływie tego terminu, środki, które nie zostaną uprzednio alokowane na konkretne projekty, udostępnione będą pozostałym państwom kohezyjnym
na zasadach konkursowych.
Środki instrumentu CEF przeznaczone zostaną na realizację inwestycji znajdujących się w sieci bazowej TEN-T. Największym wsparciem objęte będą inwestycje na
odcinkach sieci zidentyfikowanych przez Komisję Europejską (KE) w części I załącznika do Rozporządzenia ws. instrumentu CEF – poniżej przedstawiam listę odcinków
znajdujących się na terytorium Polski:
Korytarz sieci
bazowej TEN-T

Rodzaj inwestycji

Kolejowa

1.
2.
3.
4.
5.

Morska

1. Gdynia, Gdańsk
2. Świnoujście, Szczecin

Drogowa

1. Bielsko Biała – Żylina

Kolejowa

1. Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa
2. Granica z Białorusią – Warszawa – Poznań – granica
z Niemcami

Drogowa

1. Korytarz Via Baltica

Morze Bałtyckie
– Morze Adriatyckie

Morze Północne
– Morze Bałtyckie
Inne odcinki sieci
bazowej TEN-T

Odcinek

Rodzaj inwestycji

Gdynia – Katowice
Warszawa – Katowice
Wrocław – Poznań – Szczecin/Świnoujście
Katowice – Ostrawa – Brno – Wiedeń
Katowice – Żylina, Bratysława – Wiedeń

Odcinek

Kolejowa

1. Wrocław – Praga
2. Kędzierzyn Koźle – Chałupki – granica
3. Granica z Ukrainą – Kraków – Katowice – Wrocław
– Drezno

Drogowa

1. Nowa Sól – Hradec Kralove

Inwestycje o znaczeniu horyzontalnym, w tym SESAR, Systemy telematyczne (m.in. ITS, ERTMS,
RIS), bezpieczna infrastruktura

Mimo zastosowania „koperty narodowej”, poszczególne projekty będą wybierane
na zasadach konkursowych przez KE lub jej agencję wykonawczą. Ustalony został
już wstępny harmonogram naboru wniosków, który przewiduje ogłoszenie pierwszego konkursu w kwietniu 2014 r. Dalsze konkursy zaplanowano na początek
2015 r. oraz na koniec 2016 r.
W związku z powyższym, rozpoczęto prace mające na celu przygotowanie puli projektów, które będą mogły się ubiegać o wsparcie ze środków CEF w pierwszym konkursie w 2014 r.
Jednocześnie zwracam uwagę, iż projekty do dofinansowania ze środków CEF zostały wyselekcjonowane spośród projektów zgłoszonych przez beneficjentów i zhierarchizowanych według obiektywnych kryteriów ujętych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (DI).
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Grzegorza Biereckiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi o nazwie viaTOLL, według opublikowanego 29 października bieżącego roku raportu Najwyższej Izby Kontroli, działa nieprawidłowo. Raport identyfikuje
liczne nieprawidłowości, między innymi około stu bramownic zostało wykonanych z materiałów, które nie spełniają polskich norm i zostały wprowadzone do obrotu na podstawie sfałszowanych świadectw odbioru, co stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia uczestników ruchu drogowego.
Ponadto bramownice zostały nieprawidłowo zakwalifikowane do kategorii
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, co oznaczało niestosowanie
przepisów ustawy – Prawo budowlane. Jak podaje NIK, ponad pięćset bramownic wzniesiono bez uzyskania pozwolenia na budowę. Poza tym sieć
viaTOLL nie jest objęta kontrolą metrologiczną, w efekcie czego nie została zapewniona weryfikacja rzetelności w naliczaniu opłat i nakładaniu kar
pieniężnych. Nieprawidłowości dotyczyły również wielokrotnego nakładania
niesłusznych kar pieniężnych na kierowców za nieuiszczenie opłaty elektronicznej, karano ich w sposób niezgodny z prawem.
W związku z tym uprzejmie prosimy Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Kiedy Ministerstwo Gospodarki podejmie odpowiednie działania legislacyjne w sprawie objęcia układu pomiarowego prawną kontrolą metrologiczną, wprowadzając zmiany w ustawie – Prawo o pomiarach?
2. Kiedy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
wdroży w ustawie o drogach publicznych stosowne i jednoznaczne przepisy
określające sposób nakładania kar pieniężnych z tytułu nieuiszczenia opłaty
elektronicznej?
3. Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe naliczanie kar pieniężnych dla kierowców? Kto poniesie konsekwencje i ewentualnie kiedy?
4. Jaka instytucja rządowa, pozarządowa kontroluje sposób naliczania
kar pieniężnych w systemie viaTOLL?
5. Czy wobec licznych pomyłek i nakładania niesłusznych kar na kierowców nie należy rozważyć czasowego zawieszenia działania systemu
viaTOLL?
6. Czy materiał, którego użyto do wykonania bramownic, jest bezpieczny
i nie zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego? Jaka instytucja kontrolowała stan techniczny wykonanych bramownic i dopuszczała je
do użytku?
7. Czy po kontroli NIK i uwagach krytycznych dotyczących stanu technicznego instytucje rządowe, instytucje kontrolujące stan techniczny ponownie przeprowadzą badania techniczne bramownic, a jeśli tak, to ewentualnie kiedy?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Grzegorz Bierecki
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Odpowiedź
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Warszawa, 16 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przesłane przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek
Senatu RP, przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: BPS/043-43-1861/13),
wspólne oświadczenie złożone przez Panów senatorów Macieja Klimę i Grzegorza Biereckiego podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 r.,
uprzejmie informuję, co następuje.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Najwyższa Izba Kontroli, oceniając proces wdrożenia Krajowego Systemu Poboru Opłat viaTOLL wystawiła organom administracji rządowej zaangażowanym w ten proces ocenę pozytywną mimo
stwierdzonych nieprawidłowości. Jak stwierdzono w Informacji o wynikach kontroli działania Ministra Infrastruktury oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad, a także Głównego Inspektora Transportu Drogowego spowodowały, że
system viaTOLL, który zastąpił wadliwie funkcjonujący system winietowy, wygenerował wpływy na poziomie przyjętych założeń. NIK zauważył również, że elektroniczny pobór opłat drogowych w Polsce uruchomiony został w niespełna 8 miesięcy
od podpisania umowy na budowę sieci viaTOLL, podczas gdy wdrażanie podobnych
systemów w innych krajach trwało znacznie dłużej.
Odnosząc się do szczegółowych pytań przedstawionych w oświadczeniu senatorskim przedstawiam następujące informacje.
Ad pyt. 1.
W kwestii objęcia sieci viaTOLL kontrolą metrologiczną, informuję, że Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, organ odpowiedzialny za pobór opłaty elektronicznej, zwrócił się do Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM), organu administracji
rządowej właściwego w sprawach miar i probiernictwa, z prośbą o przedstawienie
opinii, czy urządzenia Krajowego Systemu Poboru Opłat powinny podlegać kontroli
metrologicznej. W odpowiedzi Prezes GUM pismem z dnia 26 kwietnia br. przekazał stanowisko, zgodnie z którym System ten nie wykonuje pomiaru w rozumieniu
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z późn. zm.), a więc nie może zostać uznany za przyrząd pomiarowy podlegający
prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3,
poz. 13, z późn. zm.). Co więcej, Prezes GUM w odrębnym piśmie z dnia 9 sierpnia
br. poinformował, że opinia Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kwalifikacji urządzeń
systemu viaTOLL jako urządzeń podlegających kontroli metrologicznej nie może stanowić podstawy do zmiany przywołanego stanowiska GUM. Przywołane opinie GUM
potwierdzają dotychczasowe stanowisko GDDKiA, zgodnie z którym urządzenia zamontowane na bramownicach systemu viaTOLL nie dokonują pomiaru, a jedynie
wykrywają obecność urządzenia pokładowego w pojeździe i rejestrują to zdarzenie
(ich zadanie polega na komunikacji z urządzeniem pokładowym, jego identyfikacji
i wysłaniu sygnału do systemu).
Z uwagi na powyższe, nie widzę uzasadnienia dla konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w obowiązujących przepisach, które miałyby na celu wprowadzenie obowiązku przeprowadzania kontroli metrologicznej urządzeń systemu viaTOLL.
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Ad pyt. 2.
W dniu 27 września br. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym, który przewiduje zmianę zasad odpowiedzialności
administracyjnej użytkowników naruszających obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej. Projekt ten ma na celu wprowadzenie bardziej jasnych i przejrzystych zasad
stosowania sankcji oraz ograniczenie represyjności obecnych przepisów.
Wśród najistotniejszych proponowanych zmian znajdują się następujące rozwiązania:
∙ zmiana adresata sankcji administracyjnej: generalnie za naruszenie obowiązku
uiszczenia opłaty odpowiadał będzie właściciel/posiadacz pojazdu a nie kierowca,
∙ wprowadzenie zasady, że za poszczególne naruszenia popełnione w trakcie jednego dnia nie będzie mogła zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna oraz zastosowanie tej zasady również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów,
∙ wprowadzenie niższych kar dla użytkowników samochodów osobowych złączonych z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
∙ likwidacja rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych
w sprawie nałożenia kary,
∙ wprowadzenie zasady przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty
elektronicznej (okres 1 roku od dnia popełnienia naruszenia).
Uprzejmie informuję, że ww. projekt został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw transportu.
Ad pyt. 3.
Decyzje w sprawie nałożenia kar na użytkowników dróg naruszających obowiązek
uiszczenia opłaty elektronicznej nakładane są w formie decyzji administracyjnych,
zgodnie z art. 13k ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843). Decyzje nakładające kary pieniężne mogą więc
być wzruszane przez osoby ukarane na podstawie ogólnych zasad przewidzianych
w Kodeksie postępowania administracyjnego, a także podlegają kontroli sądów administracyjnych. Do organów prowadzących postępowanie, rozstrzygających indywidualnie w każdej sprawie, oraz do sądów administracyjnych kontrolujących wydane
decyzje należy więc interpretacja obowiązujących przepisów. Opinia NIK w sprawie
niesłuszności nałożonych kar nie stanowi natomiast samoistnej podstawy do uchylenia wydanych decyzji.
Podkreślam przy tym, że każdy przypadek powodujący wszczęcie postępowania jest
szczegółowo i wnikliwie rozpoznawany. GITD podejmuje wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawidłowego załatwienia sprawy.
Jeśli istnieją wątpliwości co do zasadności stwierdzonego naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, GITD wstrzymuje w uzasadnionych przypadkach rygor
natychmiastowej wykonalności wydanej decyzji. W przypadku zaś stwierdzenia na
podstawie zebranego materiału dowodowego, że kara nie powinna zostać nałożona,
organ uchyla decyzję i umarza postępowanie administracyjne.
Ad pyt. 4.
Zgodnie z art. 13l ust. 1 ustawy o drogach publicznych do kontroli prawidłowości
uiszczenia opłaty elektronicznej oraz nałożenia i pobierania kar pieniężnych za naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej uprawnione są wyłącznie organy
administracji rządowej, a więc funkcjonariusze Policji, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.
Ad pyt. 5.
Uprzejmie informuję, że na chwilę obecną nie przewiduje się zawieszenia funkcjonowania systemu viaTOLL. Jeszcze raz należy podkreślić, że w najkrótszym możliwym
czasie stworzono system opłat generujący przychody na prognozowanym poziomie
przy kosztach zgodnych z zakładanym budżetem. System ten zastąpił niesprawiedliwy i przestarzały system winietowy, nowoczesnym i wydajnym narzędziem realizacji
polityki transportowej na poziomie państwa oraz polityki przewozowej na poziomie
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indywidualnych przewoźników. Zapewniono wieloletnie podstawy finansowe funkcjonowania Krajowego Funduszu Drogowego, który jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji na drogach krajowych i mechanizmem pozwalającym na absorpcję
środków z budżetu UE w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej. Podkreślić należy, że do dnia 30 listopada br. system viaTOLL, obejmujący zarówno system elektroniczny, jak i manualny, wygenerował przychody w wysokości ok. 2,45 mld PLN.
Koszty budowy i uruchomienia systemu, zarówno sieci podstawowej, jak i wszystkich
dotychczasowych rozszerzeń, które wyniosły 1,3 mld PLN zwróciły się już po 19 miesiącach funkcjonowania systemu. Jest to najlepszy dowód na to, że system działa
poprawnie.
Wszelkie pojawiające się przypadki błędów systemowych mieszczą się natomiast
w marginesie błędu założonym przez GDDKiA na etapie postępowania przetargowego.
Jako że elektroniczne systemy poboru opłat są systemami o charakterze informatycznym, a żaden tego typu system nie jest w 100% pozbawiony błędów, inne państwa
europejskie zakładają w specyfikacjach na przetargi dotyczące wykonania i eksploatacji systemów opłat dopuszczalny margines błędów, które mogą zaistnieć. Warunki
przyjęte w tym zakresie w Polsce są analogiczne do warunków stosowanych w innych
krajach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco kontroluje i monitoruje prawidłowość pobranych opłat oraz działań podejmowanych przez Wykonawcę systemu viaTOLL – konsorcjum Kapsch. W sytuacjach gdy użytkownik podejrzewa,
że system nie zadziałał jak powinien, organ uprawniony do kontroli prawidłowości
uiszczania opłaty elektronicznej, niezależny od GDDKiA i Wykonawcy systemu, czyli
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, weryfikuje na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego prawidłowość zarejestrowanego naruszenia obowiązku
uiszczenia opłaty elektronicznej.
Ad pyt. 6 i 7.
Odpowiadając na pytania dotyczące stanu technicznego bramownic systemu viaTOLL, zauważyć należy, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez resort, wątpliwości NIK dotyczyły bramownic posadowionych w pasie drogowym dróg płatnych
w województwach małopolskim i śląskim.
Podczas oględzin, przeprowadzonych na dwóch bramownicach w dniach 23 października i 11 grudnia 2012 r. przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie ich stan oceniono jako dobry, niezagrażający bezpieczeństwu jego użytkowania. Również podczas kontroli 9 bramownic w dniu 26 kwietnia 2013 r., WINB
określił stan bramownic jako dobry bądź zadowalający. Ta ostatnia kontrola odbywała
się z udziałem przedstawicieli NIK. Wobec niewystarczającego materiału zebranego
w sprawie do rozstrzygnięcia, czy stan techniczny bramownic jest odpowiedni, Małopolski WINB w Krakowie zobowiązał GDDKiA Oddział w Krakowie do przedłożenia
„Ekspertyzy stanu technicznego odcinka drogi krajowej nr 94 na odcinku km 287+675
do km 296+905, na której zamontowano urządzenia bezpieczeństwa – bramownice”. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że nie ma żadnego zagrożenia
w trakcie prawidłowej eksploatacji przedmiotowych bramownic. Ponadto, w wyniku,
przeprowadzonej przez Wykonawcę, analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji
dla każdego typu bramownicy oraz przeprowadzenia właściwych obliczeń konstrukcji
wykazano, iż stateczność konstrukcji została zapewniona a dopuszczalne naprężenia
nie zostały przekroczone. Konstrukcje bramownic posiadają znacznie większe nośności niż ich minimalna dopuszczalna wytrzymałość.
Oględziny przeprowadzone zostały również przez Śląski WINB w dniach 30–31 października oraz w dniu 4 listopada br. Skontrolowane zostały 82 bramownice w województwie śląskim. W przypadku bramownicy numer A1 L6/C1, stwierdzono cyt.: „nierówność powłoki malarskiej na szwie słupa prawego (kierunek Gorzyczki) uwidaczniająca nierówność spawu”. W przypadku bramownicy numer DK81-16-TS0-1 stwierdzono cyt.: „na słupie przy jezdni w kierunku Katowic miejscowa niejednorodność
spawu na szwie – około 1–2mm” oraz bramownicy numer A4 L52/C1 cyt.: „miejscowo
rdza na słupie środkowym i widoczne zacieki rdzy ze śruby słupa środkowego, mocującej pokrywę otworu rewizyjnego. Widoczne rdzawe zacieki z otworu wyjściowego kabli na górze słupa prawego”. W zakresie stawianych zarzutów nie stwierdzono jednak
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nieprawidłowości. Śląski WINB w dniu 25 października br., analogicznie do Małopolskiego, nałożył na GDDKiA Oddział w Katowicach obowiązek dostarczenia w terminie
do dnia 31 stycznia 2014 r. ekspertyzy, dotyczącej stanu technicznego bramownic ze
szczególnym uwzględnieniem wpływu zastosowanych wyrobów na spełnienie stanów
granicznych nośności i użytkowania konstrukcji bramownic, w tym wpływu na bezpieczeństwo użytkowania obiektu drogi w miejscach usytuowania urządzeń.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z warunkami Umowy na zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę krajowego systemu poboru opłat elektronicznych oraz manualnego systemu poboru opłat, zawartej w dniu 2 listopada 2010 r. przez GDDKiA z Wykonawcą systemu viaTOLL – Konsorcjum Kapsch dokumentacja dla każdej bramownicy,
instalowanej w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat jest opracowaniem bardzo
rozbudowanym i w poszczególnych częściach znajdują się odpowiedniki dokumentów
(certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodności z normami), stosowanych w przypadku
konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Wskazać należy, iż dla każdej lokalizacji budowy bramownicy funkcjonował dokument pełniący rolę dziennika budowy.
Jednakże zamierzeniem było, że wpisy do niego dokonywane będą co do sposobu, częstotliwości i merytorycznych informacji na poziomie takim samym jak w przypadku
oficjalnego dziennika budowy. Osoby, które ze strony Wykonawcy prowadziły roboty
związane z budową bramownic były osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia
budowlane i praktykę. W związku z powyższym, można stwierdzić, że dokumentacja
powykonawcza bramownic jest zestawem analogicznym jak dla inwestycji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Ponadto, należy zaznaczyć, iż Wykonawca systemu viaTOLL na wezwanie GDDKiA
do złożenia odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń oraz podjęcia stosownych działań
w przedmiotowej sprawie, poinformował, iż w dniu 31 października 2013 r. dokonał
ponownego przeglądu wszystkich bramownic na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Przegląd przeprowadzony był przez odpowiednio wykwalifikowane osoby,
posiadające właściwe uprawnienia budowlane. Wyniki i dowody przeprowadzonego
przeglądu zostały dostarczone do Zamawiającego i nie potwierdziły ryzyka powstania
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego lub powstania znacznej szkody w mieniu
osób poruszających się po drogach objętych systemem viaTOLL.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu

48

43. posiedzenie Senatu w dniu 13 listopada 2013 r.

Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba wykonująca pracę
jako zleceniobiorca nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu
oraz rentowemu pod warunkiem, że jest studentem, oraz pod warunkiem,
że nie ukończyła dwudziestego szóstego roku życia. Przywołane przepisy
ustanawiają zatem ogólną regułę pozwalającą na zwolnienie przedmiotowej
grupy studentów z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe.
W tym miejscu należy jednak odnieść się do praktykowanego w naszym
kraju, a znajdującego swe podstawy w założeniach deklaracji bolońskiej,
rozdzielenia studiów na studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego
stopnia. Fakt ten powoduje, że osoby kończące studia pierwszego stopnia
w okresie przejściowym, czyli do momentu rozpoczęcia dalszych studiów,
w świetle przepisów nie są studentami, a jedynie osobami, które zachowują prawa studenta. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym studentem jest wyłącznie
osoba kształcąca się na studiach wyższych. Zaś w świetle art. 167 ust. 2a
tej ustawy absolwent studiów pierwszego stopnia w okresie przejściowym,
nie dłużej jednak niż do dnia 31 października roku, w którym ukończył studia, zachowuje jedynie prawa studenta.
Zakres pojęcia „prawa studenta” nie jest stały i zależy od konkretnych
zapisów znajdujących się w poszczególnych aktach normatywnych. Praktyka organów emerytalno-rentowych, polegająca na ścisłym interpretowaniu pojęcia „student”, które występuje w cytowanych na wstępie przepisach
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzi w istocie do niestosowania przepisów o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób, które znajdując się w okresie przejściowym pomiędzy poszczególnymi studiami, nie są już studentami, a posiadają
jedynie prawa studenta.
Taki stan rzeczy jest bez wątpienia niekorzystny dla wszystkich tych
studentów, którzy nie mogą skorzystać z opisanych zwolnień odnośnie do
obowiązków składkowych. Dotyka to w szczególności studentów podejmujących pracę w okresie wakacyjnym pomiędzy poszczególnymi studiami. Warto dodać, że z punktu widzenia osoby, która od początku zamierza odbyć
studia w pełnym zakresie, to znaczy pierwszego i drugiego stopnia, przerwa
wakacyjna pomiędzy poszczególnymi studiami nie różni się istotnie od innych przerw w nauce, które występują w trakcie studiów.
Biorąc to pod uwagę, uważam, że zasadne jest odpowiednie dostosowanie brzmienia art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
w taki sposób, aby obejmował on swoim zakresem nie tylko studentów, ale
także osoby posiadające prawa studenta. Proszę zatem o podjęcie stosownej
inicjatywy legislacyjnej we wskazanym zakresie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 12 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 18 listopada 2013 r. znak: BPS/043-43-1862/13, dotyczące oświadczenia senatora Ryszarda Knosali złożonego podczas
43. posiedzenia Senatu w sprawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w oparciu o stanowisko Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1442), ubezpieczeniom społecznym z tytułu
wykonywania umowy zlecenia nie podlegają uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, do ukończenia 26 lat.
W konsekwencji, ubezpieczeniom społecznym nie podlegają m.in. zleceniobiorcy,
którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają status studenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572,
z późn. zm.). Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 pkt 18k tej ustawy, studentem jest osoba
kształcąca się na studiach wyższych.
W myśl art. 167 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przez datę ukończenia studiów rozumie się:
a) datę złożenia egzaminu dyplomowego,
b) w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii
datę złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
c) w przypadku kierunku farmacja – datę zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.
Z obowiązującego od 1 października 2011 r. art. 167 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wynika, iż osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lutego
2012 r. znak: MNiSW-DNS-WTS-621-15803-37/LB/12 użyte w tym przepisie sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest równoznaczne z posiadaniem statusu
studenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy. Zgodnie z tym stanowiskiem
osoba, która ukończyła studia jest absolwentem, któremu przez pewien czas mogą
przysługiwać jeszcze uprawnienia studenta zagwarantowane w ustawie, bądź też jednoznacznie sprecyzowane w przepisach odrębnych, np. w przejazdach środkami komunikacji kolejowej i autobusowej. W konsekwencji zleceniobiorca, który ukończył
studia pierwszego stopnia podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywanej
umowy do czasu ponownego nabycia praw studenta (np. drugiego stopnia), tj. do
czasu immatrykulacji i złożenia ślubowania zgodnie z art. 170 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Jak wynika z art. 37 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy, jeżeli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone wykroczenie
polegające na naruszeniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzący kontrolę
inspektor pracy ma możliwość nałożenia mandatu karnego lub wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie. Prowadzący kontrolę inspektor pracy
nie ma jednak w tym zakresie pełnej dowolności, na co może wskazywać
użycie słowa „lub”. Możliwość ukarania mandatem ograniczona jest bowiem
do przypadków, w których faktyczny wymiar nakładanej kary nie przekracza kwoty 2 tysięcy zł, co wynika z przepisów rozdziału 17 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Analizując przepisy przywołanej na wstępie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, można stwierdzić, że w zdecydowanej
większości zapisanych w niej przepisów karnych dolna granica kary przekracza wspomniany próg 2 tysięcy zł. Możliwość zastosowania niższej kary
występuje w przypadku zaledwie pięciu wykroczeń określonych w przywołanej ustawie. Stąd też zawsze wtedy, kiedy dolna granica kary przekracza przedmiotowy próg, inspektorowi pracy pozostaje jedynie skierowanie
sprawy do sądu. Nie ulega wątpliwości, że postępowanie mandatowe jest
zdecydowanie szybsze niż postępowanie sądowe, a zatem w drodze tego
pierwszego możemy liczyć na sprawniejsze ukaranie winnych przekroczenia
przepisów prawa pracy, a w związku z tym na skuteczniejsze wyegzekwowanie stanu prawnie pożądanego.
Pragnę nadto nadmienić, że przedmiotowy problem poruszony został
przeze mnie także w wystąpieniu do ministra pracy i polityki społecznej. Na
podstawie uzyskanych wyjaśnień można stwierdzić, że aktualna tendencja
zmierza do zaostrzania kar za naruszenia przepisów prawa pracy. Wiąże się
to między innymi z podnoszeniem ich dolnej granicy. Wydaje się przeto, że
nie jest możliwe dostosowanie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy do zapisów kodeksowych poprzez obniżenie dolnej granicy kary
za poszczególne wykroczenia.
Ze względu na powyższe zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem
o rozważenie zainicjowania zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem tych
zmian byłoby podniesienie wysokości kwoty, która w aktualnym wymiarze
poważnie ogranicza możliwość stosowania postępowania mandatowego
w przypadku kar nakładanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
Przyjęcie proponowanego rozwiązania powinno rozszerzyć katalog opisanych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykroczeń,
do których ma zastosowanie postępowanie mandatowe, a tym samym powinno przyczynić się do sprawniejszego egzekwowania prawa.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 20 grudnia 2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez pana senatora Ryszarda Knosalę,
przekazane przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 r., nr BPS/043-43-1863/13, dotyczące postępowania mandatowego prowadzonego przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, uprzejmie informuję co następuje.
W powyższym oświadczeniu przedstawiony został pogląd, że w aktualnym stanie prawnym znacznie ograniczona jest możliwość stosowania postępowania mandatowego w przypadku kar nakładanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
Zaprezentowany w oświadczeniu pogląd, wywiedziony został po dokonanej analizie
regulacji prawnych dotyczących uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), w której część wykroczeń jest zagrożona minimalną
karą grzywny przekraczającą 2.000 zł.
Obowiązujące w powyższym zakresie przepisy, zdaniem autora oświadczenia, poważnie ograniczają uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Z uwagi bowiem na maksymalną wysokość grzywny, jaką może nałożyć inspektor pracy w postępowaniu mandatowym, jedynie w odniesieniu do ograniczonego katalogu wykroczeń podmiot ten
realizować może wyżej wskazaną kompetencję tego organu. W związku z czym postuluje się podniesienie wysokości grzywny, jaka może być nałożona w postępowaniu mandatowym przez inspektora pracy, co w konsekwencji rozszerzy katalog wykroczeń, do
których miałoby zastosowanie postępowanie mandatowe prowadzone przez ten organ.
Z uwagi na powyższe podnieść należy, że uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy
wynikających z regulacji zawartych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej k.p.s.w.) nie należy ograniczać wyłącznie do nakładania grzywny w postępowaniu mandatowym (art. 95 §3 k.p.s.w.) w sprawach dotyczących naruszenia
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Przepis art. 17 §2 k.p.s.w. nadaje Państwowej Inspekcji Pracy szeroki zakres
uprawnień. Zgodnie z powyższą regulacją inspektor pracy nie tylko w sprawach o wykroczenia określone w cyt. wyżej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, ale i w sprawach o wszystkie wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy, oraz w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, jest oskarżycielem publicznym.
Powyższa kompetencja inspektora pracy wynikająca z regulacji szczególnych dotyczy wykroczeń określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji
pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163, z późn. zm.), ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.), ustawie
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 592, z późn. zm.), ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1146), ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.), ustawie z dnia
4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551, z późn. zm.), ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550,
z późn. zm.), ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149,
poz. 1077, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków
finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076,
z późn. zm.).
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Powyżej wymienione akty prawne typizują szereg zachowań jako wykroczenia,
w odniesieniu do których inspektorowi pracy przysługuje uprawnienie do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego. W sprawach o powyższe wykroczenia inspektor pracy może przeprowadzić postępowanie mandatowe (nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 2.000 zł – art. 96 §1a pkt 1 k.p.s.w.),
w tym również także po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, jeżeli uzna, że
kara ta będzie wystarczająca (art. 95 §3 k.p.s.w.).
Ponadto w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może nałożyć w postępowaniu mandatowym grzywnę nawet w wysokości do 5.000 zł, pod warunkiem jednak,
że zachodzi przypadek recydywy (ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy w ciągu ostatnich dwóch
lat od dnia ostatniego ukarania popełnił takie wykroczenie – art. 96 §1b k.p.s.w.).
Opisane powyżej regulacje pozwalają w postępowaniu mandatowym organom
Państwowej Inspekcji Pracy, wymierzyć grzywny aż czterokrotnie wyższe, a w przypadku recydywy nawet dziesięciokrotnie wyższe niż innym organom uprawnionym do
prowadzenia postępowania mandatowego. Zasadą jest bowiem, że w tym postępowaniu można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku, o którym mowa
w art. 9 §1 Kodeksu wykroczeń (gdy czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy) do 1.000 zł (art. 96 §1 k.p.s.w.).
Należy również zauważyć, że możliwość ukarania grzywną w drodze mandatu karnego nie zawsze prowadzi do szybszego ukarania sprawcy wykroczenia. Pamiętać bowiem należy, że przepisy k.p.s.w. przewidują możliwość odmowy przyjęcia mandatu
karnego, a w takiej sytuacji (a także w przypadku nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym), kierowany jest przeciwko sprawcy
wykroczenia wniosek o ukaranie do sądu (art. 99 k.p.s.w.).
Powyżej przedstawiony stan prawny uzasadnia wniosek, że organy Państwowej
Inspekcji Pracy niewątpliwie posiadają uprawnienia umożliwiające surowsze karanie sprawców wykroczeń w postępowaniu mandatowym niż inne uprawnione organy.
Ewentualne dalsze pogłębianie dysproporcji w tym zakresie w zależności od rodzaju
uprawnionego organu, jeszcze bardziej powiększyłoby powyższe różnice, przy tym brak
jest szczególnych powodów, które uzasadniałyby wprowadzenie takiego rozwiązania.
Nie wydaje się również, aby postulowane w oświadczeniu senatorskim zmiany przyczyniły się do znacznego spadku opisanych w oświadczeniu senatorskim wykroczeń
i sprawniejszego egzekwowania prawa w odniesieniu do tych naruszeń prawa.
Wszystkie powyżej przedstawione okoliczności uzasadniają więc ocenę, że w chwili
obecnej nie zachodzą okoliczności przemawiające za podjęciem prac legislacyjnych,
w zakresie należącym do właściwości Ministra Sprawiedliwości, prowadzących do
zmiany stanu prawnego zgodnie z kierunkiem postulowanym w oświadczeniu senatorskim. Obowiązujące unormowania, przy założeniu ich właściwego stosowania,
stanowią gwarancje skutecznej reakcji na stwierdzone naruszenia, o których mowa
w oświadczeniu senatorskim. Tym samym podjęcie w Ministerstwie Sprawiedliwości
takich prac aktualnie nie jest planowane.
Końcowo podkreślenia wymaga okoliczność, że ewentualna inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie
z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.) należy do właściwości Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wskazuje w art. 2 §1, iż „do zadań Krajowej Szkoły należy: prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, których celem jest
uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowiska sędziego, prokuratora, asesora prokuratury,
asystenta sędziego, asystenta prokuratora i referendarza sądowego”. Na
mocy obowiązującego stanu prawnego aplikacja sędziowska lub prokuratorska jest poprzedzana dwunastomiesięczną obligatoryjną aplikacją ogólną,
która ma na celu przygotowanie aplikantów do wykonywania w przyszłości
zawodu sędziego lub prokuratora.
Mając na uwadze aktualne przepisy, należy wskazać, iż osoba, która
odbyła aplikację ogólną, spełniając jednocześnie określone w ustawie wymagania, jest uprawniona do złożenia wniosku do dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o kontynuowanie szkolenia w ramach jednej
z dwóch aplikacji: sędziowskiej lub prokuratorskiej. W świetle obowiązujących przepisów aplikanci z najlepszymi wynikami otrzymują możliwość podjęcia nauki na jednej ze wskazanych aplikacji.
W ostatnim czasie pojawiły się opinie świadczące o planowanej nowelizacji wskazanej ustawy w przedmiotowej kwestii. W wystąpieniach publicznych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości niejednokrotnie przedstawiano założenia likwidacji aplikacji ogólnej prowadzonej na obecnych zasadach, która miałaby nastąpić wraz ze wspomnianą nowelizacją będącą
obecnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Pragnę jednak wskazać,
iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyjęło dotychczas oficjalnego stanowiska odnośnie do terminu wprowadzenia planowanych zmian.
Należy podkreślić, iż idea planowanych reform cieszy się poparciem środowiska prawniczego. W opiniach odpowiednich środowisk podnoszone są
twierdzenia, iż planowana nowelizacja usprawni proces zdobywania kwalifikacji do podjęcia zawodu sędziego lub prokuratora, bo jest rozwiązaniem
korzystniejszym ekonomicznie, a zarazem bardziej efektywnym. Niewątpliwie należy się z tym zgodzić, niemniej brak oficjalnych informacji w przedmiotowej sprawie wywołuje niepokój wśród młodych adeptów prawa, którzy
planują podjęcie nauki w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wskazać tu należy, co powszechnie wiadomo, iż przygotowanie do składającego
się z dwóch etapów konkursu na aplikację ogólną wymaga odpowiedniego
nakładu pracy.
Wobec niejasności powstałych w wyniku pojawiających się informacji
o nadchodzących zmianach, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do doniesień o planowanej likwidacji aplikacji ogólnej. Proszę także o podjęcie stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji
w celu określenia zasad naboru na wskazane aplikacje w roku 2014.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 18.12.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
na podstawie art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu w załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę
podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu

Stanowisko
Warszawa, 18.12.2013 r.
Pan
Ryszard Knosala
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego podczas 43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 listopada 2013 r. dotyczącego prac legislacyjnych
w przedmiocie nowelizacji ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230 j.t.), w tym planowanej likwidacji aplikacji ogólnej, uprzejmie informuję, że projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, o którym mowa w oświadczeniu,
przeszedł konsultacje społeczne i został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
Ponieważ w trakcie uzgodnień międzyresortowych nie osiągnięto porozumienia z Ministrem Finansów i Rządowym Centrum Legislacji, decyzją kierownictwa resortu sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2013 r. prace nad tym projektem zostały wstrzymane.
Równocześnie informuję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości są prowadzone prace
analityczne w przedmiocie potrzeby zainicjowania prac legislacyjnych zakładających
stworzenie w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nowego modelu
szkolenia wstępnego. Uwzględniają one m.in. możliwość likwidacji aplikacji ogólnej.
Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2013 r., Nr 314/13/DPrC Minister Sprawiedliwości działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury zarządził nabór na aplikację sędziowską w 2014 r. wyznaczając na niej
limit 85 miejsc.
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Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2013 r., Nr 315/13/DPrC Minister Sprawiedliwości zarządził nabór na aplikację prokuratorską w 2014 r. wyznaczając na niej limit
55 miejsc.
Zarządzeniem z dnia 29 listopada 2013 r., Nr 322/13/DPrC Minister Sprawiedliwości zarządził nabór na aplikację ogólną w 2014 r. wyznaczając na niej limit 180
miejsc.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Zasady i tryb ustalania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych zostały określone w ustawie z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wskazany
akt prawny nadaje pacjentowi uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem
o ustalenie zdarzenia medycznego w przypadku błędów medycznych
powstałych po 1 stycznia 2013 r. Art. 67b omawianej ustawy wskazuje przesłanki, które, jeśli zaistnieją, dadzą pacjentowi możliwość wystąpienia ze wskazanym wnioskiem. Są to przypadki zakażenia pacjenta
biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub śmierci pacjenta. Konieczne jest jednak, aby zdarzenia te powstały w następstwie niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozy,
nieodpowiedniego leczenia czy wykonania zabiegu medycznego lub też
w następstwie niewłaściwego zastosowania produktu leczniczego bądź
wyrobu medycznego.
Jak wskazuje ustawa, przedmiotowy wniosek należy wnieść do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przedmiotowego postępowania niewątpliwie stwarza osobie
poszkodowanej kolejny instrument prawny do dochodzenia roszczeń z tytułu wystąpienia zdarzenia medycznego, należy jednak wskazać, iż tryb
składania wniosku, jego wymogi formalne oraz procedura przedmiotowego postępowania sprawia istotne trudności stronie poszkodowanej. Jedną
z barier stanowi konieczność wniesienia opłaty. Obowiązująca regulacja
wskazuje, iż złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego podlega
stałej opłacie, która jest zaliczana na poczet kosztów postępowania przed
odpowiednią komisją. Niewniesienie przedmiotowej opłaty powoduje zwrócenie wniosku bez jego rozpatrzenia. Należy podkreślić, iż obligatoryjność
wniesienia opłaty za złożenie wniosku stanowi istotną przeszkodę w przypadku osób o niskim statusie materialnym, które zostały poszkodowane
w wyniku zdarzenia medycznego.
Wśród wnioskodawców obawy wywołuje również ryzyko poniesienia
przez podmiot składający wniosek kosztów postępowania przed wojewódzką komisją w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego. Należy
wskazać, iż postępowanie w sprawach o ustalenie zdarzenia medycznego
jest skomplikowanym procesem, podczas którego poszkodowany pacjent
musi zmierzyć się ze stanowiskiem podmiotu leczniczego prowadzącego
szpital oraz z ubezpieczycielem.
Należy zauważyć, iż wnioskodawca występujący we własnym imieniu nierzadko nie posiada odpowiednich umiejętności pozwalających na
argumentację uzasadniającą wystąpienie zdarzenia medycznego oraz na
wskazanie odpowiednich dowodów i okoliczności wskazujących związek
przyczynowo-skutkowy między zaistniałym zdarzeniem a stanem faktycznym. Wskazać należy także, iż w przedmiotowym postępowaniu wnioskodawca nie jest uprawniony do ubiegania się o wyznaczenie adwokata
z urzędu, a bariera natury ekonomicznej utrudnia wielu osobom umocowanie profesjonalnego pełnomocnika we własnym zakresie. Można zatem
podnieść problem braku równości w zakresie praw stron, bowiem placówka medyczna jest z reguły reprezentowana przez adwokata, zaś wnioskodawca nie może liczyć na fakultatywne zapewnienie adwokata z urzędu.
Przedstawione ukształtowanie sytuacji stron powoduje obniżanie wysokości orzeczonych odszkodowań i zadośćuczynień, na czym oczywiście tracą
poszkodowani pacjenci.
Ze względu na realia związane z egzystencją osoby poddawanej hospitalizacji, która została poszkodowana na skutek zdarzenia medycznego,
należy dopuścić założenie, iż ryzyko wynikające z ewentualnego poniesienia kosztów postępowania może przekreślać ewentualną inicjatywę tej osoby w zakresie skorzystania ze wskazanej procedury o ustalenie zdarzenia
medycznego.
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Proszę Pana Ministra o rozważenie podjęcia odpowiednich kroków celem
wszczęcia procedury legislacyjnej zmierzającej do wyeliminowania przedstawionych problemów i usprawnienia przedmiotowego postępowania.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 2013.12.13
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia senatora Ryszarda Knosali, przesłanego przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 r., znak BPS/043-43-1865/13, przedstawiam następujące stanowisko.
Na wstępie uprzejmie informuję, że wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jest instytucją utworzoną ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660). Przedmiotowa
ustawa umożliwiła pacjentom oraz ich spadkobiercom dochodzenie odszkodowania
i zadośćuczynienie za szkody powstałe w procesie leczenia na drodze pozasądowej. Do
dnia wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do dnia 1 stycznia 2012 r., pacjent mógł
dochodzić swoich roszczeń wyłączenie w drodze powództwa cywilnego.
Jak wynika z powyższego wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych jest instytucją, która wprowadziła nowe zasady przyznawania pacjentom
odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane szkody. Należy ocenić jej działalność pozytywnie, gdyż pacjent uzyskał dodatkową drogę dochodzenia swoich roszczeń. Należy mieć również na uwadze, że postępowanie przed wojewódzką komisją do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jest postępowaniem sui generis, które ma
charakter postępowania ugodowo-mediacyjnego.
Postępowanie, które toczy się przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, nie jest postępowaniem sądowym, natomiast stanowi alternatywę dla dochodzenia roszczeń przez pacjentów przed sądami powszechnymi.
Możliwość rezygnacji przez pacjenta na każdym etapie postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, jest konsekwencją tego że
prawo złożenia wniosku do komisji jest dodatkowym uprawnieniem pacjenta, które
nie powinno być w żaden sposób ograniczane.
Zgodnie z art. 67i ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta celem postępowania przed wojewódzką komisją do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.
W celu wszczęcia takiego postępowania należy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia
medycznego, który musi zawierać informacje określone w art. 67d ust. 1 ww. ustawy. Brak wymaganych informacji może przesądzić o potraktowaniu wniosku jako
niekompletnego.
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W myśl zaś art. 67d ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed wojewódzką komisją do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Celem wprowadzenia opłaty było m.in.
ograniczenie liczby wniosków składanych bezpodstawnie.
Zgodnie z art. 671 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
opłata od złożenia wniosku, zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję, a także wynagrodzenie za sporządzenie opinii. W myśl zaś art. 671 ust. 3 ww. ustawy koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi: podmiot składający wniosek – w przypadku
orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, podmiot leczniczy prowadzący szpital –
w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym, ubezpieczyciel – w przypadku, gdy
nie przedstawi w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.
Natomiast wysokość kosztów postępowania wojewódzka komisja ustala w orzeczeniu. Kwotę stanowiącą równowartość kosztów uiszcza się na rachunek właściwego
urzędu wojewódzkiego (art. 671 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 67o ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie nieuregulowanym przepisami
art. 67a–67m do postępowania przed wojewódzką komisją stosuje się odpowiednio
przepisy m.in. art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 102 Kodeksu
postępowania cywilnego, w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić
od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.
Ponadto informuję, że Ministerstwo Zdrowia, ze względu na usprawnienie prac
wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w projekcie
założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, zaproponowało zmianę tej ustawy m.in. przez
wprowadzenie ogólnej reguły, iż w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do postępowania przed wojewódzką komisją, będą miały zastosowanie wszystkie przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec powyższego podmiot składający wniosek
o ustalenie zdarzenia medycznego będzie musiał wnieść opłatę, natomiast wojewódzka komisja będzie mogła zdecydować o nieobciążaniu takiego podmiotu innymi kosztami w orzeczeniu kończącym postępowanie. Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu przed wojewódzką komisją umożliwi również
złożenie z wnioskiem o wszczęcie tego postępowania wniosku o zwolnienie od wyżej
wymienionej opłaty.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych polegających na zmniejszeniu dofinansowania dla chronionego rynku pracy i zrównania poziomu tego wsparcia z poziomem wsparcia rynku otwartego wystąpi
zagrożenie związane z całkowitą likwidacją chronionego rynku pracy.
Przedsiębiorcy otrzymujący takie samo dofinansowanie, ale mający
dużo większe obowiązki wobec pracowników, będą likwidować zakłady lub
rezygnować ze statusu zakładu pracy chronionej. Firmy, wobec braku obowiązku zatrudniania 50% pracowników niepełnosprawnych i odpowiedniej
liczby osób z wyższymi grupami niepełnosprawności, będą zwalniać bardziej poszkodowanych niepełnosprawnych. Sądzę, iż spowoduje to zwolnienia tysięcy osób oraz pogorszenie wskaźnika zatrudnienia. Za zwolnieniami z pracy pójdą dramaty życiowe osób zwalnianych, a potrzeba wsparcia
finansowego tych dodatkowych bezrobotnych spowoduje, że cała operacja
finansowo będzie miała wynik ujemny. Likwidowane ZPChr przestaną płacić
do PFRON, czego konsekwencją będą kłopoty finansowe tej instytucji.
Polska ma bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Działania te jeszcze bardziej ten wskaźnik pogorszą. Staniemy się jedynym
krajem w UE, który nie ma chronionego rynku pracy; i będzie miał rekordowo niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W naszym kraju jest kilka
milionów osób niepełnosprawnych – odbiorą oni te decyzję jako kolejny krok
ograniczający ich szansę na znalezienie pracy, a co za tym idzie na pełną
integrację społeczną. Argumentem w tej sprawie nie może być możliwość
zatrudniania osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej świadczących usługi ochroniarskie, wartownicze czy sprzątające. Wygląda na to,
że chcemy leczyć katar przez obcięcie głowy.
Proponuję, by rozpocząć poważną debatę na temat tego, jak zwiększyć
poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wyeliminować nieprawidłowości w tym zakresie. Do tego czasu nie należy wprowadzać szkodliwych
rozwiązań przewidzianych w projekcie zmiany ustawy o rehabilitacji.
Z poważaniem
Andrzej Kobiak

Odpowiedź
Warszawa, 26.11.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: BPS/043-43-1866/13 oświadczenie złożone podczas 43. posiedzenia Senatu przez Pana Andrzeja Kobiaka – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych – uprzejmie informuję, że rozwiązania dotyczące zrównania pomocy w formie subsydiów płacowych na
otwartym i chronionym rynku pracy zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia
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2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652), jednak wejście w życie tych przepisów
odkładane było w kolejnych latach budżetowych.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że utrzymywanie aktualnie istniejącego stanu
rzeczy jest sprzeczne z intencją ustawodawcy wyrażoną w treści art. 26a ustawy o rehabilitacji (…) a także stoi w sprzeczności z międzynarodowymi standardami, w tym
z notyfikowaną przez Polskę Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych jak i Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności 2010–2020,
podkreślającymi konieczność zapewnienia osobom niepełnosprawnym zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. Artykuł 27 Konwencji zobowiązuje państwa-strony do uznania
prawa osób niepełnosprawnych do możliwości „zarabiania na życie poprzez pracę (…)
w otwartym integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy”. Natomiast celem Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, w obszarze
zatrudnienia, jest umożliwienie znacznie większej liczbie osób niepełnosprawnych zarabiania na wolnym rynku pracy.
Przy powyższym pragnę zaznaczyć, że wprowadzenie tej zmiany jest konieczne
ze względu na wytyczne ujęte w „Długookresowej strategii rozwoju kraju do 2030 r.”,
która m.in. zakłada wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy do 2030 r. do 60%.
Ponadto w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz.
UE L 214 z 9.8.2008 r., str. 3) i stanowiącym podstawę do udzielania pomocy publicznej na zatrudnienie, nie przewidziano zróżnicowania wysokości pomocy dla pracodawców funkcjonujących na chronionym i otwartym rynku pracy.
Wobec powyższego, dalsze utrzymanie zróżnicowania wsparcia dla chronionego
i otwartego rynku pracy nie jest uzasadnione biorąc pod uwagę względy merytoryczne, a także kontekst krajowy i międzynarodowy. Z merytorycznego punktu widzenia
różnicowanie wsparcia na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego z powodów
innych niż stopień i rodzaj jego niepełnosprawności (np. z powodu statusu jego pracodawcy) nie znajduje uzasadnienia, może natomiast budzić wątpliwości co do przestrzegania konstytucyjnej zasady równego traktowania.
Na niekonstytucyjność dotychczasowego rozwiązania, niezgodność z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz brak merytorycznego
uzasadnienia dla utrzymywania zróżnicowanego, ze względu na rodzaj pracodawcy,
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wskazali reprezentujący środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, autorzy Listu
Otwartego (z dnia 29 listopada 2012 r.) kierowanego m.in. do Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, co we wskazanym powyżej
projekcie uczyniono.
Autorzy listu negatywnie odnieśli się do przewidzianego projektem tzw. ustawy
okołobudżetowej na rok 2013 odroczenia po raz kolejny zrównania w prawie do dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Przy powyższym pragnę poinformować, że obecnie w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zarejestrowanych jest 247,6 tys. pracowników niepełnosprawnych
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego 166 tys. to pracownicy zakładów
pracy chronionej i 81 tys. to pracownicy z otwartego rynku pracy. Jednak wg statystyki BAEL na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest 175 tys. pracowników
niepełnosprawnych, tak więc dotowane zatrudnienie dotyczy połowy z nich, a w zakładach pracy chronionej aż 96% pracowników. Z danych tych wynika, że chociaż na
otwartym rynku pracy zatrudnionych jest więcej pracowników niepełnosprawnych,
to jednak zakłady pracy chronionej są głównym beneficjentem wsparcia w postaci
subsydiów płacowych.
Jak wynika z dostępnych danych w 2008 r. istniało średniomiesięcznie 2 158 zakładów pracy chronionej zatrudniających średniomiesięcznie 166 089 osób niepełnosprawnych, natomiast w roku 2012 istniało średniomiesięcznie 1 577 zakładów pra-
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cy chronionej zatrudniających średniomiesięcznie 165 590 osób niepełnosprawnych
(dane z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Należy też wskazać, że w 2008 r. na jeden zakład
pracy chronionej przypadało średnio 77 osób niepełnosprawnych, zaś w 2012 r. każdy
zpch zatrudniał średnio 105 pracowników niepełnosprawnych. Można więc stwierdzić, że wprawdzie liczba zakładów pracy chronionej, w stosunku do 2008 r. spadła
o 27%, jednak liczba zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych ogółem, w stosunku do tego samego okresu, spadła jedynie o 0,3%. Co więcej, w każdym aktualnie
funkcjonującym zakładzie pracy chronionej zatrudnienie osób niepełnosprawnych
rośnie. W pierwszej połowie 2013 r. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej wzrosło o 4%.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz możliwości finansowe PFRON zaproponowano zrównanie wysokości pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzenia
pracowników niepełnosprawnych dla obu rynków (chronionego i otwartego) poprzez
określenie kwotowe miesięcznego dofinansowania, uzależnionego od stopni niepełnosprawności pracownika i zwiększonego w przypadku tzw. schorzeń specjalnych
(choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub
epilepsja oraz niewidomi).
Proponowane zmiany jednocześnie mają na celu zapewnienie bezpiecznego i stabilnego poziomu finansowania ze środków PFRON pomocy, o której mowa w art. 26a
ustawy o rehabilitacji zawodowej (…), a także są niezbędne w kontekście przepisów
wspólnotowych dotyczących wyłączeń blokowych. W świetle projektowanego Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie uznania niektórych kategorii pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nie można wykluczyć
w przyszłości konieczności notyfikowania tej pomocy. Jej pomyślny przebieg zależeć
będzie w dużym stopniu od uprawdopodobnienia, że polski system jest stabilny, oparty na mocnych podstawach finansowych, przejrzysty – oraz co najważniejsze, zgodny
z polityką Komisji Europejskiej w tym zakresie. Komisja z pewnością weźmie pod uwagę kwotę planowanych przez Polskę wydatków oraz wpływ planowanej pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ta relacja nie jest dla Polski korzystna, bowiem
udzielając największej w całej Europie pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych znajdujemy się na 21 miejscu pod względem wskaźnika ich zatrudnienia.
Przedstawiając powyższe pragnę zaznaczyć, że planowane od 2008 r. zrównanie
pomocy dla pracodawców działających na obu rynkach musi nastąpić, chociaż obecnie
nie jest możliwe uczynienie tego poprzez podniesienie jego wysokości dla pracodawców
z otwartego rynku pracy do poziomu wsparcia dla zakładów pracy chronionej. Przyjęcie
takiego rozwiązania oznaczałoby wzrost wydatków PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń do poziomu 3.826 mln zł w 2014 r. i dalszy ich wzrost w latach następnych –
odpowiednio do 3.927, mln zł, 4.131 mln zł i 4.244 mln zł w roku 2015, 2016 i 2017.
Taka alokacja środków na dofinansowania do wynagrodzeń oznaczałaby jednocześnie zaniechanie wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych realizujących projekty ponadregionalne oraz zaniechanie realizacji programów celowych PFRON.
Oznaczałaby także drastyczne ograniczenie środków przekazywanych przez PFRON
samorządom wojewódzkim i powiatowym, na realizację ich ustawowych zadań na rzecz
osób niepełnosprawnych takich jak: budowa i rozbudowa obiektów służących rehabilitacji, zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o charakterze regionalnym i lokalnym, dofinansowanie kosztów przystosowania
i wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, szkolenia i przekwalifikowania
bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych, dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, pomoc w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego oraz w likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
Należy podkreślić, że przewidywana w projekcie ustawy okołobudżetowej na rok
2014 kwota wydatków na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest o 3% wyższa niż ogólna kwota środków, jaka zostanie przekazana
pracodawcom w roku bieżącym.
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Przy powyższym pragnę poinformować, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji, a także rozmów prowadzonych w gronie koalicjantów osiągnięto kompromis,
w wyniku którego zaproponowano korekty zmian w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w stosunku do pierwotnego przedłożenia
projektu ustawy okołobudżetowej. Nowa propozycja zakłada, że na osoby o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności przypadnie odpowiednio
1800 zł, 1125 zł, 450 zł miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia. Kwoty te
zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których
orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Jednocześnie zaproponowano trzymiesięczny
okres vacatio legis wejścia ustalając, że za okresy od stycznia 2014 r. do marca dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie przysługiwało
w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013. Proponowana zmiana poz-woli na właściwe przygotowanie adresatów prawa do nowych zasad dofinansowania
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jak i złagodzi skutki prowadzenia
zmian w odniesieniu do pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej.
Zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu
8 listopada br.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że od kwietnia 2011 r. – w związku ze wzrostem zainteresowania pracodawców zatrudnianiem subsydiowanym – wprowadzone
zostały zmiany ograniczające możliwości stosowania tego instrumentu. I tak uległa
zmniejszeniu o 30 tys. liczba pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia były dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skutek obniżenia wysokości dofinansowania dla umiarkowanego
i lekkiego stopnia niepełnosprawności, a także odstąpiono od dofinansowania wynagrodzeń pracowników z tymi stopniami mających ustalone prawo do emerytury.
Jednak nie miało to negatywnego wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych na
rynku pracy, bowiem zatrudnienie osób niepełnosprawnych według danych Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski (BAEL) wzrosło (w okresie od 2004 r. do
2012 r. o 5 pkt procentowych).
Tak więc, również aktualnie, zaproponowane rozwiązania w projekcie ustawy
okołobudżetowej nie powinny stanowić zaskoczenia dla pracodawców z chronionego
czy otwartego rynku pracy. Nie powinny one również spowodować spadku zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Pracownik niepełnosprawny będzie nadal dotowany, a więc
będzie tańszy niż pracownik sprawny, co nie oznacza że gorszy czy mniej wydajny.
Jednocześnie pragnę poinformować, że prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (z dnia 18 września 2013 r.)
są kontynuowane. Tak więc aktualnie trudno jednoznacznie przesądzić jaki będzie
ostateczny kształt tej ustawy.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Zbigniewa Meresa
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Od początku bieżącego roku w mediach pojawiają się na ten temat
pewne doniesienia, a także bezpośrednio do mnie zwracają się osoby starsze, które borykają się z problemami chorób oczu, informując, że mają duże
trudności z dostępem do planowanych zabiegów. Zabiegi te dotyczą, najszerzej rzecz ujmując, schorzeń siatkówki oka. Tego typu schorzenia dotykają przede wszystkim osób po pięćdziesiątym roku życia, a starzenie
się społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce, będzie
skutkować systematycznym wzrostem liczby osób chorujących na choroby
siatkówki oka, wzrosną także wydatki państw ponoszone na leczenie tych
chorób i ich powikłań.
Jednym z najpoważniejszych i najpowszechniejszych powikłań chorób
siatkówki oka jest utrata wzroku. Jednakże często ślepoty można uniknąć
pod warunkiem wczesnej diagnostyki oraz szybkiego zastosowania odpowiednio dobranego leczenia. Podjęcie szybkiego i nowoczesnego leczenia,
oprócz uratowania wzroku chorego, znacznie obniża koszty opieki zdrowotnej, ponieważ zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kosztownych
powikłań.
Nie bez znaczenia pozostaje systematyczny, zwiększający się z roku
na rok wzrost kosztów społecznych chorób siatkówki oka, których wartość
kilkakrotnie przekracza koszty leczenia. Z danych udostępnionych przez
NFZ i ZUS wynika, że w 2011 r. wydatki na leczenie najczęściej występujących chorób siatkówki oka, takich jak zwyrodnienie plamki związane
z wiekiem (AMD), cukrzycowy obrzęk plamki (DME), zakrzep naczyń żylnych siatkówki (RVO), wyniosły około 111 milionów zł. Na ten koszt oprócz
kosztów związanych z samą terapią składają się także koszty diagnostyki,
monitorowania i leczenia chorób siatkówki oka. Jednak największe wydatki funduszu wiążą się z kosztami terapii ogólnej oraz z monitorowaniem
stanu zdrowia chorego.
Spośród dostępnych metod leczenia największy koszt wiąże się z zabiegami witrektomii, to jest usunięcia składników patologicznych znajdujących
się w obrębie ciała szklistego. W 2011 r. wyniósł on łącznie 44 miliony zł.
Oznacza to, że prawie połowa kosztów bezpośrednich to prawdopodobnie
wynik zbyt późno rozpoczętego leczenia bądź wykrycia choroby.
Szacuje się, że spośród co najmniej dwustu tysięcy chorych leczenie
otrzymuje jedynie siedemnaście tysięcy osób. Zapewne część pacjentów jest
pod opieką lekarza bądź nie kwalifikuje się jeszcze do rozpoczęcia terapii,
jednak znaczna część chorych nie otrzymuje potrzebnego leczenia ogólnego
albo leczona jest w prywatnych klinikach na własny koszt. Jest to sytuacja
niedopuszczalna.
Ponadto społeczny koszt chorób siatkówki oka jest prawie pięć razy
większy od kosztów leczenia samych chorób. Koszty pośrednie stanowią
prawie 75% całkowitych kosztów chorób siatkówki oka. Przytoczone przeze
mnie dane są danymi z 2011 r., dlatego też będę zobowiązany za udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania.
Jakie fundusze są obecnie przeznaczane na leczenie chorób siatkówki oka?
Z jakich nowych terapii może skorzystać chory w ramach refundacji
w przypadku chorób siatkówki oka, to jest AMD, DME, RVO?
Z poważaniem
Zbigniew Meres
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Stanowisko
Warszawa, 2013.12.13
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Senatora Zbigniewa Meresa, złożonym na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 13 listopada 2013 roku, w sprawie leczenia chorób siatkówki
oka, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu odpowiedzi na ww. oświadczenie do
dnia 30 grudnia 2013 roku.
Uprzejmie informuję, że opóźnienie w udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi wynika
z konieczności pozyskania informacji niezbędnych do jej przygotowania.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann

Odpowiedź
Warszawa, 2013.12.24
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Zbigniewa Meresa na
43. posiedzeniu Senatu w dniu 13 listopada 2013 roku, w sprawie leczenia chorób
siatkówki oka, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Zasady i tryb finansowania ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej
zostały określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarządzeniach Prezesa
NFZ, dotyczących szczegółowych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach.
Zgodnie z art. 97 ww. ustawy, do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia
należy m.in. określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z art. 146
ust. 1 ww. ustawy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria
oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców. Jednocześnie należy pod-
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kreślić, iż Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 146 ust. 2
cytowanej na wstępie ustawy, przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie
zawarcia umów o udzielanie świadczeń, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców stosowanych do postępowań konkursowych, zasięga opinii właściwych konsultantów krajowych, co zapewnia merytoryczną ocenę warunków
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zawartą w wydawanych przepisach.
Odnosząc się do pytania dotyczącego nowoczesnych metod leczenia dostępnych
dla pacjentów z chorobami siatkówki oka, uprzejmie informuję, iż wszystkie schorzenia będące przedmiotem oświadczenia, tj. zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
(AMD), cukrzycowy obrzęk plamki (DME) i niedrożność naczyń żylnych siatkówki
(RVO) zostały objęte katalogiem świadczeń gwarantowanych, stanowiącym załącznik
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1082,
z późn. zm.). Przedmiotowe świadczenia zostały zidentyfikowane następującymi rozpoznaniami:
1) Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego (H35.3),
2) Retinopatia nieproriferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki (H35.0),
3) Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki (H34.8),
co oznacza, iż jest możliwe finansowanie leczenia tych chorób siatkówki oka poprzez
wskazanie zabiegów związanych z ich leczeniem, które są identyfikowane procedurami i rozpoznaniami określonymi w załączniku do tego aktu prawnego. Ponadto w ww.
rozporządzeniu dodatkowo wyodrębniono warunki realizacji świadczenia: „Leczenie
wysiękowej postaci AMD werteporfiną z zastosowaniem terapii fotodynamicznej”, którą to procedurę medyczną Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza i finansuje w ramach
leczenia szpitalnego poprzez grupę zachowawczą w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów: B02 Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia, wysokość środków finansowych przeznaczonych na leczenie pacjentów z chorobami siatkówki oka
(w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w leczeniu szpitalnym) sukcesywnie wzrasta – ze 175 984 564 zł w 2010 roku do 223 625 521 zł w 2012 roku,
tj. odnotowano wzrost nakładów o 27,07%. Szczegółowe dane dotyczące świadczeń
zrealizowanych na rzecz pacjentów z chorobami siatkówki oka w ramach porad ambulatoryjnych i leczenia szpitalnego przedstawia poniższa tabela:
rok
realizacji

liczba
pacjentów

wartość rozliczonych
jednostek rozliczeniowych

2010

547 181

175 984 565

2011

545 737

196 532 636

2012

526 264

223 625 521

2013

434 578

166 067 008

2013 styczeń–wrzesień

Równocześnie uprzejmie informuję, iż w dniu 6 listopada 2013 roku do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu
dla leku Eylea (aflibercept), stosowanego w ramach programu lekowego w leczeniu
neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
tekst jednolity: DzU z 2013 r., poz. 217, podmiot wykonujący działalność
leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą
mieć cech reklamy. Tak stanowi art. 14 ustawy o działalności leczniczej, który został przeniesiony z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
W obecnym stanie prawnym sankcje z tytułu naruszenia tego zakazu są
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, są to sankcje administracyjne wynikające
z kontroli prowadzonych przez upoważnione organy, a jest to podmiot prowadzący rejestr, zgodnie z przepisami działu IV ustawy o działalności leczniczej, lub minister zdrowia i działające na jego zlecenie podmioty, zgodnie
z przepisami działu VI ustawy o działalności leczniczej.
Drugi rodzaj sankcji ma charakter karny, gdyż kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń
zdrowotnych lub usług z zakresu medycyny weterynaryjnej mające formę
i treść reklamy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny,
zgodnie z art. 147a §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,
tekst jednolity: DzU z 2013 r., poz. 482.
Niewątpliwie w chwili wprowadzania tego przepisu do ustawodawstwa
był on zasadny, niemniej współcześnie można dokonać analizy jego przydatności. Okazuje się, że przepis ten jest prawie w ogóle niestosowany. Dzieje
się tak z kilku względów. Przede wszystkim nie sposób dokładnie ustalić,
w którym momencie informacja ma treść i formę reklamy, a w którym jeszcze
nie. Zasadniczym motywem informowania jest przekonanie odbiorcy informacji o możliwości skorzystania z usługi, co jest tożsame z celem reklamy.
Toteż w praktyce trudno dokonać precyzyjnego rozdzielenia tych dwóch
przejawów działalności podmiotów leczniczych. Tym samym nie wydaje się
zasadne utrzymywanie w prawodawstwie przepisu, który w praktyce nie
ma zastosowania, zaś powoduje niepewność potencjalnych obwinionych,
czyli zarządzających podmiotami leczniczymi.
W związku z tym proszę o informację, czy ministerstwo uznaje za zasadne rozważenie uchylenia sankcji karnej z art. 147a §2 kodeksu wykroczeń
za tego typu wykroczenie, mając na uwadze wystarczające administracyjne
środki oddziaływania na podmioty lecznicze, których działalność informacyjna narusza interesy pacjenta i przyjęte standardy.
Z poważaniem
Rafał Muchacki
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Odpowiedź
Warszawa, 2013.12.13
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do oświadczenia senatora Rafała Muchackiego, przesłanego przy
piśmie znak BPS/043-43-1869/13, przedstawiam następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Powyższa regulacja została
wprowadzona do porządku prawnego w 1997 r., początkowo w nieobowiązującej już
ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, a następnie w ustawie o działalności leczniczej. Jednocześnie w kodeksie wykroczeń przewidziane zostały sankcje z tytułu naruszenia tego zakazu.
Pojęcie reklamy zdefiniowane jest w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.), jako przekaz
handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja. Warto
posiłkować się także encyklopedycznymi definicjami reklamy. W encyklopedii PWN
reklama to „zespół środków stosowanych w celu zainteresowania i zachęcenia do
zakupu określonych towarów lub usług, zwrócenia uwagi na danego producenta lub
placówkę handlową [...]. Obecnie reklama spełnia funkcje: prezentacji, kształtowania
popytu, tworzenia i utrzymywania rynków zbytu; reklama, z założenia jawnie subiektywna, posługuje się środkami wizualnymi (wydawnictwa, ogłoszenia prasowe,
plakaty, filmy, telewizja, neony, a także opakowania, wystawy itp.) oraz audioakustycznymi [...]” (Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, P-S, red. D. Kalisiewicz,
Warszawa 1997). Słownik języka polskiego określa reklamę jako „działanie mające
na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do
skorzystania z określonych usług” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,
wydanie trzecie). Wydaje się więc, iż reklamą w rozumieniu art. 14 ustawy o działalności leczniczej byłoby podawanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń
zdrowotnych połączone z zachęcaniem do korzystania z tych świadczeń, mającym na
celu np. zwiększenie liczby pacjentów i realizowanych usług medycznych, a w rezultacie – zwiększenie zysków. Regulacja zawarta w art. 14 ustawy o działalności leczniczej ma na celu zapewnienie pacjentom obiektywnej i rzetelnej informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) zakazana reklama
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, czyli działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Z tytułu naruszenia tego zakazu ustawa przewiduje odpowiedzialność cywilną osoby,
której taki czyn się zarzuca. Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
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6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany
ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli
czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Ponadto w art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2011 r., Nr 34 poz. 173, z późn. zm.) czyny nieuczciwej konkurencji
(w tym zakazana reklama) zostały zakwalifikowane do praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów, których stosowanie jest zakazane. W przypadku stwierdzenia
naruszenia powyższego zakazu, Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji
wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
i nakazuje zaniechanie jej stosowania. W decyzji tej Prezes Urzędu może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
w celu zapewnienia wykonania nakazu, w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do
złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej
w decyzji. Może również nakazać publikację decyzji w całości lub w części na koszt
przedsiębiorcy. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje ponadto
możliwość nałożenia kary finansowej na przedsiębiorcę, który dopuścił się stosowania
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.
Mając na uwadze przedstawione wyżej regulacje, propozycja uchylenia sankcji
karnej określonej w art. 147a §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 2013 r. poz. 482), wydaje się zasadna.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Stefana Jaworskiego
Szanowny Panie Przewodniczący!
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych (na
przykład wyroki NSA z dnia 19 czerwca 2012 r. – sygn. II OSK 1305/12 oraz
II OSK 1304/12, z dnia 25 kwietnia 2012 r. – sygn. II SOK 304/12) przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (DzU nr 21, poz. 113, ze zmianami) do kadencji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego
oraz kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w czasie której ustawa
wymieniona w art. 1 (to jest kodeks wyborczy) weszła w życie, stosuje się
przepisy dotychczasowe, co zostało potwierdzone znowelizowanym przepisem art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2012 r.
Zgodnie z brzmieniem art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity: DzU z 2010 r. nr 176, poz. 1190) „w przypadku wygaśnięcia
mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu
lub województwa właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu
radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów
decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Przepis
art. 193 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio”. Zgodnie z brzmieniem art. 190
ust. 5 ordynacji „jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub
prowadził działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2a, obowiązany jest do
zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu
trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania”.
W tym miejscu należy wskazać pojawiające się swoiste wątpliwości interpretacyjne na tle brzmienia art. 194 ust. 1 w związku z art. 190 ust. 5
ordynacji wyborczej. W art. 190 ust. 5 ordynacji jest bowiem mowa o tym,
iż, jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2a, obowiązany jest do zrzeczenia się
funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu trzech miesięcy
od dnia złożenia ślubowania. W treści art. 194 ust. 1 przewidującego uzupełnienie składu rady w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w trakcie
kadencji nie ma mowy o wyborze, a jedynie o wstąpieniu kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów a nie
utracił prawa wybieralności.
Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i o udzielenie odpowiedzi na
pytanie: czy w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej do kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i który
na mocy art. 194 ust. 1 ordynacji wstępuje na miejsce radnego sejmiku województwa, którego mandat wygasł, ma odpowiednie zastosowanie przepis
art. 190 ust. 5 ordynacji? Jeśli tak, to czy termin trzech miesięcy na zrzeczenie się przez niego pełnionych dotychczas funkcji (objętych zakazem łączenia z funkcją radnego) rozpoczyna swój bieg po podjęciu stosownej uchwały
o wstąpieniu na miejsce radnego, którego mandat wygasł i złożeniu przez
kandydata ślubowania?
Z poważaniem
Rafał Muchacki
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Odpowiedź
Warszawa, 20 listopada 2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
Państwowa Komisja Wyborcza, odnosząc się do treści oświadczenia złożonego
przez senatora Rafała Muchackiego podczas 43. posiedzenia Senatu RP przekazanego przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 r. znak BPS/043-43-1870/13, wyjaśnia, co
następuje.
Do kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
głosów, a nie utracił prawa wybieralności i który na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) wstępuje
na miejsce radnego, którego mandat wygasł, ma odpowiednie zastosowanie art. 190
ust. 5 powołanej ustawy.
Oznacza to, że radny, który przed dniem wstąpienia na miejsce radnego, którego
mandat wygasł, wykonywał funkcję lub prowadził działalność niepołączalną z mandatem, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
Z wyrazami szacunku
PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
Stefan J. Jaworski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Jestem zaniepokojony sposobem wydawania pieniędzy przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Mam na myśli dwie „kampanie społeczne” –
pierwszą z lipca 2013 r., promującą Dolny Śląsk jako region turystyczny,
drugą właśnie trwającą „Dzięki funduszom unijnym – Dolnośląskie w górę!”,
promującą wydane pieniądze unijne i zapraszającą odbiorców do udziału
w konsultacjach.
Niepokoi mnie fakt, że mimo – jak sądzę – dotrzymania reguł prawnych
wydatkowania pieniędzy, obie kampanie są co najmniej dyskusyjne w formie i treści, a wiele przesłanek wskazuje na to, że w istocie są to kampanie
wizerunkowe marszałka.
Zachęcam do obejrzenia za pośrednictwem internetu materiałów z obu
kampanii. Głównym elementem graficznym jest postać lub twarz marszałka,
a brakuje konkretnych informacji, na przykład o tym, w jaki sposób można
wziąć udział w konsultacjach, do których zaprasza marszałek. Kampania
promująca Dolny Śląsk jako region turystyczny odbywa się… na Dolnym
Śląsku. Z dziewięćdziesięciu billboardów czterdzieści pięć zawisło we Wrocławiu, w mieście, w którym – jak marszałek sam deklaruje – za rok będzie
startował w bezpośrednich wyborach samorządowych. Aktualna kampania
to kolejne siedemdziesiąt billboardów, ale – uwzględniając produkcję i emisję spotów – to 1 milion zł wydany w co najmniej kontrowersyjny sposób.
W związku z tym kieruję do Pani Minister następujące pytania.
Czy istnieje jakiś formalny lub nieformalny kodeks dobrych praktyk obowiązujący przy organizowaniu tego typu kampanii?
Czy tego typu kampanie pozostają pod jakimkolwiek nadzorem merytorycznym, sprawdzającym, czy promują one to, co powinny promować, a nie
są na przykład kampaniami wizerunkowymi poza okresem kampanii wyborczej?
Czy tego typu kampanie podlegają kontroli zewnętrznej z Brukseli? Czy
istnieje niebezpieczeństwo, że wydatki te nie zostaną zaakceptowane i będą
musiały być pokryte ze środków krajowych?
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Odpowiedź
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Warszawa, 6 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 18 listopada 2013 r., dotyczące oświadczenia senatora Jarosława Obremskiego (znak: BPS/043-43-1871/13) w sprawie sposobu wydawania środków przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski na kampanie promocyjne,
przedstawiam następujące informacje.
Pytanie 1. Czy istnieje jakiś formalny lub nieformalny kodeks dobrych praktyk
obowiązujący przy organizowaniu tego typu kampanii?
Wszelkie działania informacyjne i promocyjne prowadzone zarówno przez instytucje
zarządzające, jak i pośredniczące, powinny być prowadzone zgodnie ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata
2007–2013, Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji
z dnia 10 czerwca 2010 r. oraz Planem komunikacji dla danego programu.
IK NSRO, na podstawie analizy RPD i sprawozdań może formułować zalecenia dotyczące działań komunikacyjnych. Ponadto, wymiana doświadczeń związanych z prezentacją dobrych praktyk w zakresie informacji i promocji odbywa się m.in. w ramach
Grupy Sterującej ds. informacji i promocji, której członkami są przedstawiciele instytucji zarządzających poszczególnymi programami.
Zgodnie z zapisami Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013:
Celem strategicznym działań informacyjnych i promocyjnych na temat programów
operacyjnych jest wspieranie realizacji celów określonych w programach przez zachęcanie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów do korzystania z Funduszy Europejskich w ramach programów operacyjnych dzięki dostarczaniu
informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki z programu, motywowanie
projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji projektów, kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji oraz upowszechnianie
efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w ramach programów w Polsce.
Działania promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich powinny być realizowane zgodnie z zasadą bezstronności politycznej i nie powinny nosić znamion kampanii politycznych, czy też działań mających na celu promowanie konkretnej opcji
politycznej.
Pytanie 2. Czy tego typu kampanie pozostają pod jakimkolwiek nadzorem merytorycznym, sprawdzającym, czy promują one to, co powinny promować, a nie są na
przykład kampaniami wizerunkowymi poza okresem kampanii wyborczej?
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji
i promocji IZ przekazują IK NSRO projekty Rocznych planów działań informacyjnych
i promocyjnych, które są dokumentami wykonawczymi do Planów komunikacji. Powyższe dokumenty podlegają konsultacji z IK NSRO oraz jej akceptacji w zakresie
zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, właściwym Planem komunikacji oraz Strategią komunikacji…. Akceptacji podlegają plany i założenia komunikacyjne, a nie sama kreacja. Instytucja zarządzająca
danym programem odpowiada za całość działań informacyjno-promocyjnych, w tym
rozwiązania kreacyjne i produkt końcowy.
Pytanie 3. Czy tego typu kampanie podlegają kontroli zewnętrznej z Brukseli? Czy
istnieje niebezpieczeństwo, że wydatki te nie zostaną zaakceptowane i będą musiały
być pokryte ze środków krajowych?
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Kontrola projektów pomocy technicznej przez Komisję Europejską odbywa się na
tych samych zasadach, co innych projektów.
W odniesieniu do przestawionych przykładów informuję, że w przypadku pierwszej
wskazanej kampanii nie podano jej konkretnej nazwy. Przyjmujemy zatem, że chodzi
o kampanię „Razem odkryjmy Dolny Śląsk”. Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynika, że nie została ona sfinansowana
ze środków RPO.
W przypadku kampanii „Dolnośląskie w górę” kampania zarówno outdoorowa, jak
i spotowa informuje o projektach i efektach wdrażania RPO. Zatem nie można stwierdzić, że nie spełnia celów zapisanych w Planie komunikacji.
Jednocześnie informuję, że IZ RPO Województwa Dolnośląskiego została poproszona o uzasadnienie wyboru koncepcji kreatywnej, uwzględniającej postać marszałka województwa.
Ponadto wszystkie IZ ponownie (przy okazji akceptacji Rocznych planów działań
na 2014 r.) są proszone o szczególne dopilnowanie, aby działania promocyjne finansowane ze środków unijnych były realizowane zgodnie z zasadą bezstronności politycznej i aby nie nosiły znamion kampanii politycznych.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Szanowny Panie Ministrze!
To oświadczenie poświęcone problemowi opieszałości polskiego wymiaru
sprawiedliwości podeprę przykładem głośnej sprawy pani Kornelii Zdańskiej
reprezentowanej przez mecenasa Olgierda Pankiewicza. Ta sprawa jest tragiczna. Jeśli ma Pan możliwość wpłynięcia na szybkość jej rozpatrywania,
to byłbym wdzięczny. Jest to jednak jedna z tysięcy spraw pokazujących, że
aparat wymiaru sprawiedliwości w Polsce ma jakiś błąd strukturalny.
Poniżej krótka historia procesu pani Zdańskiej.
18 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie, opierając się na przepisach
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 109 §1 i 2 pkt 5), które pozwalają wydać postanowienie w sytuacji zagrożenia dziecka, w sposób natychmiastowy i bez przeprowadzenia rozprawy odebrał matce pięciomiesięczne
dziecko. Podstawą były zgłoszone przez lekarzy obiekcje. Matka koczująca
trzy doby na krześle przy chorym dziecku wdała się w konflikt z lekarzami.
Warto tu dodać, że matka karmiąca piersią noworodka ma prawo przebywać z dzieckiem w szpitalu, choć niestety dopiero powyżej piątej doby NFZ
finansuje jej pobyt.
30 kwietnia sąd okręgowy zakwestionował wyrok i zwrócił sprawę do
ponownego rozpatrzenia.
W czerwcu sędzia prowadzący sprawę był na czterotygodniowym urlopie.
17 lipca odbyła się rozprawa; sąd zlecił badanie matki oraz córki Rodzinnemu Ośrodkowi Diagnostyczno-Konsultacyjnemu w Świdnicy. Badania do
dziś nie przeprowadzono, uzasadniając to ograniczonymi do 5,5 etatu mocami przerobowymi ośrodka.
Obecnie mała Małgosia wciąż przebywa w domu dziecka w Jaworze,
60 km od miejsca zamieszkania matki, która ją regularnie odwiedza raz czy
dwa razy w tygodniu. Dziewczynka spędziła tam 9 miesięcy, czyli 2/3 swojego życia.
Podsumowując te fakty, stwierdzam, że jedynym pewnikiem w tym procesie jest wyrok sądu okręgowego z 30 kwietnia kwestionujący postanowienie sądu rejonowego z 18 stycznia, czyli podstawę do odebrania dziecka
matce.
W kwietniu rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz zwróciła
się „z prośbą o udzielenie informacji i o rozważenie objęcia sprawy osobistym nadzorem administracyjnym przez prezesa sądu, wskazując na wiek
dziecka i czas przebywania dziecka w pieczy zastępczej”. Spotkała się jednak z odmową.
Szanowny Panie Ministrze, czy dostrzega Pan tragizm i absurd tej sytuacji?! Roczne dziecko spędza 2/3 swojego życia w domu dziecka i nie
ma kontaktu z najbliższymi w czasie intensywnego rozwoju intelektualnego, bo Najjaśniejsza Rzeczpospolita nie może wziąć się w garść i wydać
wyroku.
Panie Ministrze, kieruję do Pana następujące pytania.
1. Na którym miejscu w międzynarodowych rankingach dotyczących
szybkości rozpatrywania spraw sądowych klasyfikuje się Polska?
2. Czy miejsce to jest zgodne z polityką ministerstwa, czy też zgodzi
się Pan ze mną, że priorytetową sprawą jest udrożnienie aparatu wymiaru
sprawiedliwości?
3. Czy ministerstwo prowadzi jakieś badania co do porównań naszego
systemu z systemami zagranicznymi, analizując przy tym, co wpływa na
szybkość orzekania?
4. Czy planowane jest wdrożenie w najbliższym czasie jakichś dobrych
rozwiązań?
5. Czy szanując prawo każdego człowieka do wypoczynku, uznając niezbędność jego obecności do należytego wykonywania pracy i zgadzając się
ze stwierdzeniem, że urząd sędziego jest koroną zawodów prawniczych, nie
powinniśmy jednak zastanowić się nad zjawiskiem dychotomii polegającej
na tym, że dziecko czeka w domu dziecka lub oskarżony w areszcie tylko
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dlatego, że sędzia jest na urlopie? Przecież w ten sposób przedłuża się wielkie cierpienia i upokorzenia ludzi, którzy muszą je znosić być może z powodu
pomyłki.
6. Jak z powyższym problemem (urlopu sędziów) radzą sobie systemy
sądownicze innych państw?
7. Czy sytuacja wielomiesięcznego oczekiwania na diagnozę RODK nie
jest zaprzeczeniem idei pieczy zastępczej sprawowanej przez państwo? Czy
państwo polskie nie powinno być świadome, że nie jest w stanie zdiagnozować danej osoby i w związku z tym wstrzymać odebranie dziecka matce,
zamiast robić to bezpodstawnie w każdym znaczeniu tego słowa?
8. Jak długo czeka się na diagnozy RODK? Jakie są przyczyny tak długiego czasu oczekiwania? Czy w ostatnich latach zmieniało się prawo dotyczące RODK, utrudniając dostęp do pracy w tych ośrodkach, mnożąc ich
obowiązki, zwiększając liczbę osób zaangażowanych w badanie lub w inny
sposób hamując moce przerobowe RODK? Czy istnieją normy dotyczące
przeliczania etatów diagnostycznych na liczbę wykonywanych badań?
Z poważaniem
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 19.12.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Jarosława Obremskiego podczas 43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 listopada 2013 r. poświęcone problemowi opieszałości polskiego wymiaru sprawiedliwości
w kontekście sprawy opiekuńczej małoletniej córki Pani Kornelii Z. prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Lubinie, uprzejmie informuję.
Sprawa małoletniej Małgosi córki Kornelii Z. pozostawała w zainteresowaniu Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z doniesieniami medialnymi. Przedmiotem zarzutów była zasadność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz dopuszczalność
wyznaczenia odległego terminu rozprawy w przedmiotowej sprawie z powodu korzystania przez sędziego z zaplanowanego w miesiącu lutym br. urlopu wypoczynkowego
w okresie od 17 maja do 16 czerwca 2013 r.
Z poczynionych ustaleń wynikało, że w dniu 19 grudnia 2012 r. do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynęła informacja ze szpitala w Lubinie, nadesłana faksem, wskazująca na niepokojące zachowania matki w związku ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem.
Zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2012 r. wszczęto z urzędu postępowanie opiekuńcze w kierunku zmiany postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 13 maja
2011 r. w sprawie o sygn. akt III Nsm 158/11 o zmianę sposobu ograniczenia władzy
rodzicielskiej Kornelii Z. nad małoletnią córką Anetą Z. i o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec małoletniej córki Małgorzaty Z. Sprawa została zarejestrowana pod
sygn. akt III Nsm 807/12.
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Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Kornelia Z. od 2011 r. pozostaje pod nadzorem kuratora sądowego w związku z ograniczeniem jej władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką Anetą Z. wyżej wskazanym postanowieniem (sygn. akt wykonawczych
III Opm 69/11).
Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie w trybie zarządzenia tymczasowego udzielił zabezpieczenia w ten sposób, że na czas trwania postępowania zobowiązał matkę małoletnich Kornelię Z. do podjęcia współpracy z asystentem rodziny wyznaczonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Orzeczenie nie było przedmiotem zaskarżenia. W tym samym dniu dopuszczono dowód
z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Głogowie.
W dniu 17 stycznia 2013 r., tym razem ze szpitala we Wrocławiu do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynęło pismo, nadesłane faksem, informujące o niepokojących
zachowaniach matki zagrażających życiu i zdrowiu małoletniej Małgorzaty Z., polegających na nieprawidłowej pielęgnacji dziecka, pozostawianiu go w nieodpowiedniej
pozycji oraz niestosowaniu się do zaleceń lekarskich.
Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2013 r. sąd wydał zarządzenie tymczasowe
i udzielił zabezpieczenia w ten sposób, że na czas trwania postępowania umieścił małoletnią Małgorzatę Z. w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w konsekwencji czego została ona skierowana do placówki opiekuńczo-wychowawczej wskazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach – Domu Małego Dziecka w Jaworze.
W dniu 29 stycznia 2013 r. uczestniczka postępowania Kornelia Z. wniosła do
sądu zażalenie na powyższe postanowienie. Akta wraz ze złożonym środkiem zaskarżenia przesłane zostały do Sądu Okręgowego w Legnicy w dniu 8 lutego 2013 r. Sąd
drugiej instancji postanowieniem z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt
II Cz 114/13 oddalił zażalenie i w dniu 26 lutego 2013 r. zwrócił akta Sądowi Rejonowemu w Lubinie.
Po zwrocie akt zlecono na posiedzeniu niejawnym, w ramach postępowania dowodowego, czynności mające na celu ustalenie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
małoletniej Małgorzaty Z. poprzez zasięgnięcie informacji z Domu Małego Dziecka co
do jej adaptacji do nowych warunków, kontaktów z matką oraz ich formy i częstotliwości.
W dniu 25 marca 2013 r. wpłynął wniosek pełnomocnika Kornelii Z. o zmianę
postanowienia sądu z dnia 18 stycznia 2013 r. w przedmiocie udzielonego zabezpieczenia w postaci umieszczenia małoletniej na czas trwania postępowania w instytucjonalnej pieczy zastępczej, który został oddalony w dniu 8 kwietnia 2013 r. po jego
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.
Postanowienie oddalające wniosek zostało zaskarżone zażaleniem wniesionym
w dniu 18 kwietnia 2013 r.
W dniu 19 kwietnia 2013 r. akta wraz z zażaleniem przesłane zostały do Sądu
Okręgowego w Legnicy, który postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchylił zaskarżone postanowienie do ponownego rozpoznania, stwierdził nieważność postępowania, w związku z pozbawieniem Kornelii Z. możności obrony swych praw – wobec
naruszenia przepisu art. 742 §2 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że
postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść
tylko po przeprowadzeniu rozprawy.
Akta z sądu drugiej instancji zostały zwrócone w dniu 15 maja 2013 r., w tym
samym dniu do sądu wpłynęła opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Głogowie. Termin rozprawy wyznaczony został, stosownie do zarządzenia
z dnia 16 maja 2013 r., na dzień 17 lipca 2013 r. Pełnomocnik uczestniczki wraz
z zawiadomieniem o terminie rozprawy otrzymał odpis opinii i został zobowiązany do
ustosunkowania się do jej treści oraz zgłoszenia wniosków i zarzutów.
W dniu 13 czerwca 2013 r. do sądu wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej
w Lubinie z wnioskiem prokuratora o przystąpieniu do toczącego się postępowania,
a pełnomocnik złożył pismo procesowe zawierające wnioski dowodowe i zarzuty do
opinii rodzinnego ośrodka.
Zarządzeniem z dnia 13 czerwca 2013 r. sąd wezwał na wyznaczony termin rozprawy zawnioskowanych przez pełnomocnika Kornelii Z. świadków.
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W kontekście powyższych ustaleń należy podkreślić, że postanowienie co do
udzielenia zabezpieczenia zostało poddane kontroli instancyjnej, w konsekwencji czego orzeczono o jego uchyleniu i w tym zakresie sprawę przekazano do ponownego
rozpoznania. Jest to jedyny właściwy tryb do zweryfikowania prawidłowości orzeczeń
sądowych. Dokonanie oceny ich słuszności nie jest możliwe w trybie nadzoru nad
działalnością administracyjną sądów, czynności z zakresu którego nie mogą dotyczyć
działań o charakterze judykacyjnym.
Wobec zmiany modelu nadzoru administracyjnego dokonanej ustawą z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r., funkcjonują
dwa rodzaje nadzoru administracyjnego, a mianowicie wewnętrzny nadzór administracyjny, sprawowany przez prezesów sądów oraz zewnętrzny nadzór administracyjny, pozostający w kompetencji Ministra Sprawiedliwości (art. 9a §1 i 2 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 427,
z późn. zm., zwanej dalej: u.s.p.).
Zgodnie z art. 9b u.s.p. czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą
wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Z powyższego wnioskować należy, że przedmiotem żadnego z wyżej wymienionych rodzajów nadzoru nie może być
działalność orzecznicza sądów.
Wskazać należy, że prezes sądu, w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, w szczególności bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach,
kontroluje działalność sekretariatu wydziału oraz bada prawidłowość przydzielania
sędziom i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą
(art. 37b §1 pkt 1–3 u.s.p.).
Czynnościami z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanymi przez prezesa sądu apelacyjnego i prezesa sądu okręgowego są ponadto wizytacja,
obejmująca pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału sądu oraz lustracja,
obejmująca wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału
sądu (art. 37b §2 pkt 1 i 2 u.s.p.).
Prezes sądu apelacyjnego w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego
poza tym koordynuje czynności z zakresu tego nadzoru wykonywanego przez prezesów sądów, działających na obszarze apelacji oraz kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez wskazanych prezesów i wydaje stosowne zarządzenia (art. 37b
§3 pkt 2 i 3 u.s.p.).
Kontrolę nad działalnością z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego
prezesa sądu apelacyjnego sprawuje Minister Sprawiedliwości w ramach uprawnień
z obszaru zewnętrznego nadzoru administracyjnego oraz wydaje stosowne zarządzenia (art. 37g §1 pkt 3 u.s.p.). W przypadku ich niewykonania lub stwierdzenia
istotnych uchybień w działalności administracyjnej sądu Minister Sprawiedliwości
może zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu lub wydziału sądu oraz działalności nadzorczej prezesa sądu (art. 37g §2 pkt 1 i 2 u.s.p.). Minister Sprawiedliwości
może w uzasadnionych przypadkach zlecić wykonanie przedmiotowych czynności
sędziom wizytatorom z obszaru innej apelacji (art. 37g §3 u.s.p.). W czynnościach
tych może brać udział jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
(art. 37g §4 u.s.p.).
W świetle aktualnych uregulowań prawnych brak jest zatem podstaw do podejmowania w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez
Ministra Sprawiedliwości czynności nadzorczych w indywidualnej sprawie.
W kwestii zarzutu dotyczącego skorzystania przez sędziego będącego referentem
w sprawie małoletniej Małgorzaty Z. z urlopu wypoczynkowego pragnę podkreślić,
że sędzia nie może być pozbawiony konstytucyjnego prawa do wypoczynku (art. 66
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) podobnie, jak żaden inny pracownik.
Specyfika pracy sędziego skutkuje tym, że co do zasady zawsze ma w swoim referacie
sprawy o charakterze pilnym. Uzależnienie prawa sędziego do skorzystania z urlopu
od uprzedniego zakończenia wszystkich pilnych spraw w jego referacie prowadziłoby
w wielu wypadkach de facto do pozbawienia go prawa do wypoczynku.
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Zapewnienie wewnętrznego toku urzędowania sądów, w tym w wypadku nieobecności poszczególnych sędziów z powodu choroby albo urlopu wypoczynkowego należy
do prezesów właściwych sądów.
Zakresy czynności poszczególnych sędziów winny być zatem określone w taki sposób, aby przewidywały wzajemne zastępstwa sędziów w wypadku ich nieobecności.
Ponadto prezes określonego sądu albo przewodniczący wydziału, w którym doszło
albo ma dojść do nieobecności sędziego, winien dokonać analizy spraw rozpoznawanych przez tego sędziego i w miarę możliwości przekazywać sprawy o charakterze
pilnym innym sędziom do rozpoznania. Za pilne uznać należy niewątpliwie sprawy
o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 §1 k.r.o. (vide: §46 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz. U. Nr 38, poz. 249, z późn. zm,).
Skoro jednak, jak wskazano wyżej, nadzór Ministra Sprawiedliwości ogranicza się
do analizy i oceny prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego, czynności niezbędnych ze względu na
wystąpienie uchybień w działalności administracyjnej sądu oraz czynności koniecznych do wykonywania zadań związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w zakresie spraw dotyczących
działalności sądów, nie jest dopuszczalna bezpośrednia ingerencja Ministra Sprawiedliwości w tok urzędowania sądów, jak też ustalanie zakresów czynności sędziów, czy
też zasad zastępstw.
Jednocześnie pragnę wskazać, że Ministerstwo Sprawiedliwości w celu uzyskania informacji dotyczących problematyki związanej z nieobecnością sędziego w pracy
i urlopów sędziów w systemach sądowniczych innych państw wystąpiło z zapytaniem
do sieci współpracy legislacyjnej, a uzyskane odpowiedzi, po ich zgromadzeniu, poddane zostaną analizie.
Odnosząc się do poruszonej w oświadczeniu kwestii opieszałości polskiego wymiaru
sprawiedliwości w porównaniu ze sprawnością rozpoznawania spraw osiąganą przez
inne państwa europejskie należy przyznać, że obecnie przewlekłość postępowań sądowych jest najistotniejszym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości w kontekście
standardów wnikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Wyroki stwierdzające naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych stanowią największą grupę orzeczeń oczekujących na wykonanie.
Jednakże podkreślić należy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w sposób wyjątkowy
zaangażowane jest w proces wykonania orzeczeń z tej grupy, a podejmowane działania
mają na celu ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie zjawiska przewlekłości
postępowań sądowych.
W obszarze tych działań znajdują się takie, które polegają na upowszechnianiu
wiedzy na temat standardów orzecznictwa Trybunału wśród praktyków wymiaru
sprawiedliwości poprzez:
∙ stworzenie aktualnie najobszerniejszej bazy przetłumaczonych orzeczeń wydanych przez Trybunał w Strasburgu w sprawach przeciwko Polsce – bieżąco tłumaczone są wszystkie wyroki nierepetytywne wydane przeciwko Polsce związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;
∙ bieżące informowanie o wyrokach wydawanych w sprawach przeciwko Polsce.
Pozwala to osobom korzystającym ze strony internetowej Ministerstwa śledzić
aktualne orzecznictwo Trybunału w sprawach polskich – informacje te przedstawiane są w postaci zestawień statystycznych;
∙ opracowywanie w przystępnej formie informacji o standardach wynikających
z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących określonych zagadnień tematycznych, pojawiających się często w orzecznictwie Trybunału, przeznaczonych zwłaszcza dla praktyków – sędziów i prokuratorów, rozpowszechnianych zasadniczo za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości;
∙ informowanie o fakcie wydania przez Trybunał wyroku również bezpośrednio
zainteresowanych, przede wszystkim sądy, w związku z działalnością których

43. posiedzenie Senatu w dniu 13 listopada 2013 r.

79

doszło do stwierdzenia naruszenia standardu wynikającego z Konwencji, do
których kierowane jest stosownej treści pismo – 2012 r. zakres funkcji informacyjnej został rozszerzony również o ugody i deklaracje jednostronne;
∙ opracowanie i wydanie w roku 2011 nakładem Ministerstwa Sprawiedliwości
publikacji Standardy ochrony praw człowieka w prawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza wiodących spraw polskich i jej rozpowszechnienie
wśród wszystkich polskich sędziów, jak również prokuratorów;
∙ tłumaczenie opracowań dostępnych na stronie Trybunału (tzw. factsheets), dotyczących poszczególnych grup zagadnień, a następnie udostępnianie Trybunałowi celem publikacji na stronie HUDOC;
∙ publikowanie na stronie internetowej informacji dotyczących podejmowania
przez Komitet Ministrów Rady Europy rezolucji końcowych zamykających proces wykonania wyroków bądź decyzji w poszczególnych sprawach czy też grupach spraw;
∙ przekazywanie Trybunałowi, za pośrednictwem Pełnomocnika Ministra Spraw
Zagranicznych do spraw postępowań przed Trybunałem, wszystkich przetłumaczonych wyroków, ukazujących się na stronie internetowej MS, celem ich
zamieszczenia na stronie internetowej HUDOC;
∙ stałą współpracę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie włączania problematyki związanej z Konwencją oraz standardami orzecznictwa
ETPCz do tematyki szkoleń organizowanych dla sędziów i prokuratorów, tak
w ramach szkolenia wstępnego, jak i ustawicznego – poczynając od 2012 r.
KSSIP organizuje szkolenia tzw. systemowe, na poziomie sądów apelacyjnych,
którymi na przestrzeni najbliższych kilku lat mają być objęci wszyscy sędziowie
sądów powszechnych.
Odnosząc się z kolei do problematyki długiego oczekiwania na opinię zleconą rodzinnemu ośrodkowi diagnostyczno-konsultacyjnemu w konkretnej sprawie, w tym
w szczególności z zakresu władzy rodzicielskiej, należy wskazać, że ilość zleceń do
ośrodków systematycznie wzrasta, w każdej kategorii spraw, natomiast liczba etatów,
wynosząca 509 nie uległa zwiększeniu od roku 2008.
Z danych statystycznych za 2012 r. wynika, że łącznie do ośrodków wpłynęły
30.232 sprawy, w tym spraw: nieletnich – 9.411, opiekuńczych – 14.241, o rozwód –
6.202, o separację – 217, cywilnych – 87, a karnych dorosłych – 74. Łączna liczba wydanych w tym okresie opinii wyniosła 24.689, w tym w sprawach: nieletnich – 7.966,
opiekuńczych – 11. 366, o rozwód – 5.047, o separację – 182, cywilnych – 64 i tyle
samo w karnych dorosłych.
Należy podkreślić, że priorytetową działalność rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych stanowi działalność opiniodawcza. Inne zadania, pozostające
w zakresie ich kompetencji, wykonywane są zawsze na zlecenie sądu i nie stanowią
istotnej okoliczności, która mogłaby mieć wpływ na wydłużony czas oczekiwania na
sporządzenie opinii.
Z danych statystycznych za III kwartał 2013 r. wynika, że badania celem diagnozy
i wydania opinii stanowiły 87,5% wszystkich zleconych spraw.
Wśród przyczyn, które mają jednak niewątpliwy wpływ na sprawność realizacji
zleceń przez ośrodki wskazać należy niestawiennictwo osób badanych. I tak warto
przykładowo wskazać, że w III kwartale 2013 r. aż w 1982 przypadkach nie doszło
do realizacji wyznaczonego przez ośrodek spotkania, z której to liczby 68% stanowiły
sytuacje konieczności zaniechania badania spowodowane właśnie niestawiennictwem
stron. W konsekwencji niezbędne było wyznaczanie kolejnego terminu badań w tych
sprawach, a tym samym następowało wydłużenie czasu realizacji zleceń sądowych
przez ośrodki.
Z posiadanych informacji statystycznych za III kwartał 2013 r. wynika, że średni
czas wydania opinii wyniósł 97,3 dni.
Odnosząc się do kwestii efektywności opiniowania przez ośrodki pragnę poinformować, że Standardy opiniowania w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, obowiązujące od 2005 r., a zmodyfikowane w 2011 r., określają wymagania co do ilości koniecznych do wydania przez zespół diagnostyczny opinii.
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Pierwotnie dotyczyły one 85, a aktualnie – 90 opinii. Przy czym należy zaznaczyć,
że obliczając efektywność działań ośrodków uwzględnia się obniżone normy w tym
zakresie w stosunku do kierowników ośrodków, spośród których jednak znaczna
część nie korzysta z tego przywileju wobec konieczności terminowej realizacji zleceń
uprawnionych podmiotów.
Warto wskazać przykładowo, że w III kwartale 2013 r. efektywność opiniowania
mierzona ilością opinii wydanych przez zespół obliczona przy uwzględnieniu obniżonej liczby godzin przewidzianych do opiniowania przez kierownika ośrodka wyniosła
20,5 opinii, natomiast przy jednoczesnym uwzględnieniu obniżonej liczby godzin i absencji – 34,2 opinii.
Z powyższych danych statystycznych należy wnioskować, że przekroczona zostanie w bieżącym roku liczba 100 opinii w przeliczeniu na zespół.
Nie można jednak zapominać, uwzględniając zakres i rodzaj stosunków diagnozowanych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, że najistotniejszą
jest jakość wydawanych opinii, stanowiących istotny dowód w sprawach, w których
zlecono ich sporządzenie. Nie wydaje się zatem uzasadnione podejmowanie działań,
w granicach przewidzianym prawem, zmierzających do zwiększenia wyżej wskazanych
norm będących miernikiem efektywności opiniowania przez ośrodki, jeżeli miałoby to
odbyć się kosztem poziomu merytorycznego tych opinii, co w sytuacji 24-godzinnego
pensum obowiązującego pracowników ośrodków, zatrudnionych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97,
poz. 674) uznać można za realne.
Należy nadto podkreślić, że efektywność opiniowania przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne jest systematycznie monitorowana przez Ministerstwo
Sprawiedliwości poprzez gromadzenie raz na kwartał danych w tym zakresie i dokonywanie ich analizy.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Stanisław Chmielewski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 7 października 2011 r. na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia ukazał się projekt programu dotyczącego objęcia leczeniem dzieci
cierpiących z powodu choroby Niemanna-Picka z zastosowaniem preparatu
Zavesca. Projekt ten został skierowany do konsultacji społecznych, a firma
Actelion, producent leku Zavesca, złożyła stosowną dokumentację do ministerstwa.
12 października 2011 r. rzecznik Ministerstwa Zdrowia oświadczył, że
jeszcze w październiku 2011 r. taki program powstanie. Rozbudzono wtedy
nadzieje rodziców, że niebawem nadejdzie pomoc dla ich dzieci, jednak stało
się inaczej, w związku z czym wielu poczuło się oszukanych.
W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:
1. Czy ministerstwo zamierza w najbliższym czasie podjąć kroki zmierzające do tego, aby chore na tę chorobę dzieci zostały objęte leczeniem?
2. Czy jest taka możliwość, aby rozpoczęta w 2011 r. procedura nie musiała być rozpoczynana na nowo w związku z wejściem w życie tak zwanej
ustawy refundacyjnej?
3. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia wycofało się z tego projektu, mimo
uprzedniej akceptacji? W ten sposób wielu rodziców chorych dzieci poczuło
się oszukanymi.
4. Stopień zaawansowania choroby jest różny. Wiele osób już zmarło
na tę chorobę. Czy jest szansa, aby objąć leczeniem chociaż część chorych?
W jaki sposób miałoby to ewentualnie zostać rozwiązane?
5. Na świecie są czterdzieści cztery kraje – w tym wiele krajów Unii Europejskiej – które prowadzą takie programy terapeutyczne. Czy Polska mogłaby się na nich wzorować? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Z poważaniem
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 2013.11.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego
podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 r., przesłane przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 r. (BPS/043-43-1873/13), uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Polityka lekowa stanowi całokształt działań organizacyjno-prawnych, na podstawie których Minister Zdrowia realizuje zadania dotyczące zagwarantowania obywatelom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału pacjentów w kosztach leczenia.
Ministerstwo Zdrowia prowadzi transparentną i racjonalną politykę lekową w oparciu
o możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opinię Rady Przejrzy-
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stości Agencji Oceny Technologii Medycznych i rekomendację Prezesa Agencji Oceny
Technologii Medycznych. Dla zapewnienia efektywności prowadzonych działań w zakresie finansowania ze środków publicznych technologii medycznych, na mocy 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.) została powołana Komisja Ekonomiczna, której zadaniem jest prowadzenie negocjacji cenowych oraz monitorowanie realizacji całkowitego budżetu na refundację.
Decyzje o refundacji podejmowane są w oparciu o efekt końcowy negocjacji, a ocena
skuteczności technologii medycznych dokonywana jest w oparciu o zasady Medycyny
Opartej Na Dowodach (Evidence Based Medicine).
Do Ministra Zdrowia został złożony wniosek przez podmiot odpowiedzialny o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej produktu leczniczego Zavesca (miglustat)
w ramach programu lekowego Leczenie choroby Niemanna-Picka typu C.
Zgodnie z 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.) Minister Zdrowia wydaje decyzję administracyjną o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, uwzględniając następujące kryteria:
1) Stanowisko Komisji Ekonomicznej
2) Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
3) Istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją
4) Skuteczność kliniczna i praktyczna
5) Bezpieczeństwo stosowania
6) Relacja korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania
7) Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w porównaniu z wnioskowanym
8) Konkurencyjność cenowa
9) Wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze
środków publicznych i świadczeniobiorców
10) Istnienie alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania
11) Wiarygodność i precyzja oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3–10
12) Priorytety zdrowotne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31a
ust. 2 ustawy o świadczeniach
13) Wysokość 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
W rekomendacji nr 120/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Prezes Agencji Oceny
Technologii Medycznych, w ślad za stanowiskiem Rady Przejrzystości, nie zarekomendował objęcia refundacją przedmiotowego produktu leczniczego. Powyższe podyktowane zostało trudnymi do jednoznacznej interpretacji danymi o efektywności
klinicznej miglustatu oraz bardzo wysokim kosztem terapii. Na chwilę prowadzenia
prac przez Agencję Oceny Technologii Medycznych w jedynym dostępnym badaniu
RCT zaobserwowano istotną statystycznie poprawę tylko w odniesieniu do: redukcji
poziomego ruchu sakadowego gałek ocznych (HSEM) oraz problemów z połykaniem.
W przedmiotowym badaniu nie uległa poprawie ostrość słuchu (niepogorszenie),
wskaźnik (upośledzenia) poruszania się (SAI) oraz zmiana ≥2 punkty w skali MMSE
(krótka skala oceny stanu psychicznego) oceniającej funkcje poznawcze, dodatkowo
w odniesieniu do większości parametrów nie określono istotności statystycznej zaobserwowanych zmian. Jak przywołuje w swojej opinii Prezes Agencji dodatkowo trudno
jednoznacznie stwierdzić czy uwzględnione punkty końcowe przekładają się na rzeczywistą poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Niemanna-Picka typu C (NP-C).
Wyniki, otrzymane podczas prowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycz-
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nych oceny wniosku, wskazują, iż zastąpienie terapii standardowej (leczenie objawowe i fizjoterapia) leczeniem produktem Zavesca nie przynosi istotnych korzyści dla
pacjentów w zakresie poprawy jakości życia i rokowania. W analizach dołączonych do
wniosku o objęcie refundacją przedmiotowego leku nie wykazano istotnie statystycznego wpływu na funkcje bezpośrednio przekładające się na zachowanie lub poprawę
samodzielności pacjenta.
Dodatkowo pragnę nadmienić, iż wnioskowana technologia medyczna była już
przedmiotem prac Agencji w 2011 r. i uzyskała również negatywną opinię Rady Konsultacyjnej (Stanowisko RK Nr 28/2011 z dnia 29.03.2011 r.), która uważała za niezasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie choroby Niemanna-Picka typu C” z zastosowaniem substancji czynnej miglustat w ramach programu
zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego.
Jako że postępowanie z 2011 r. w przedmiocie finansowania ze środków publicznych leku Zavesca zostało zakończone, rekomendacje/opinie AOTM z 2011 r. nie odnoszą się do obecnie prowadzonego postępowania refundacyjnego, w którym Wnioskodawca przedstawił nowe analizy, stanowiące podstawę do opinii/rekomendacji
AOTM w 2012 r. W oparciu o wszystkie kryteria w art. 12 ustawy o refundacji leków,
w tym ofertę cenową stanowiącą wynik negocjacji z Zespołem Negocjacyjnym Komisji
Ekonomicznej z Wnioskodawcą, w świetle ww. rekomendacji Prezesa AOTM, Minister
Zdrowia nie zaakceptował propozycji cenowej Wnioskodawcy i wydał w dniu 17 czerwca br. decyzję, w której postanowił odmówić objęcia refundacją i ustalenia urzędowej
ceny zbytu leku Zavesca.
W chwili obecnej trwa postępowanie odwoławcze, którego rozpatrzenie, zgodnie
z ustawą o refundacji leków, trwa nie dłużej niż 180 dni.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz
Szanowna Pani Prezes!
Z niepokojem obserwuję konflikt między związkami zawodowymi działającymi w Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku a dyrekcją tego szpitala, proszę więc o udzielenie informacji i wyjaśnień.
W połowie bieżącego roku dyrektor Szpitala Specjalistycznego we Włocławku podjął decyzję o obniżeniu wynagrodzenia pracownikom szpitala zatrudnionym na umowę o pracę. Przedmiotowa decyzja została podjęta bez
uprzedniej konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi na terenie
tego zakładu pracy. Pomimo wielu działań związków zawodowych mających
na celu podjęcie dialogu, pracownicy zostali zmuszeni do podpisania niekorzystnych dla nich umów o pracę.
Proszę o ustosunkowanie się do opisanej sytuacji zaistniałej we włocławskim szpitalu i o udzielenie informacji dotyczącej planowanych działań
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie polityki płacowej odnośnie do
pracowników służby zdrowia.
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
Warszawa, 29.11.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do Pani pisma z dnia 18 listopada 2013 r. znak: BPS/043-43-1874/13, przy którym przesłany został tekst oświadczenia złożonego przez senatora
Andrzeja Persona podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 r.,
uprzejmie wyjaśniam.
Podniesione w ww. oświadczeniu kwestie, dotyczą w szczególności sporu między związkami zawodowymi działającymi w Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
a dyrekcją tego szpitala.
W tym miejscu należy wskazać, że Narodowy Funduszu Zdrowia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, nie posiada w swoich kompetencjach możliwości
podejmowania jakichkolwiek działań celem rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi w podmiotach realizujących świadczenia opieki
zdrowotnej (w tym przypadku w Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku). Tym bardziej Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest organem uprawnionym do regulowania polityki płacowej pracowników służby zdrowia.
Z poważaniem
z upoważnienia
PREZESA
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa
ds. Służb Mundurowych
Zbigniew Teter
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z docierającymi do mnie informacjami o zamiarze zlikwidowania Muzeum Polskiego w Rapperswilu (co potwierdza między innymi
następująca wypowiedź prezydenta miasta Rapperswil Ericha Zollera dla
gazety „Neue Zürcher Zeitung”: „Muzeum w tradycyjnym znaczeniu, przedstawiające polsko-szwajcarskie związki nie będzie więcej na zamku w Rapperswilu”) uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedstawionej kwestii.
Muzeum Polskie w Rapperswilu jest znaczącym ośrodkiem kultury polskiej za granicą. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której miałoby ono
opuścić mury historycznej siedziby, w której utrzymywana jest i promowana
polska kultura, historia, a także tradycja. Jest to instytucja, która przez ponad sto czterdzieści lat propagowała wolność i demokrację oraz ich broniła.
W muzeum tym przez lata nie tylko gromadzono i przechowywano polskie
zbiory, dokumentując wielowiekową historię Polski, ale także organizowano
koncerty, wystawy i konferencje naukowe. To właśnie dzięki temu muzeum
podtrzymywana była ciągłość państwa polskiego. Miejsce jest szczególne,
gdyż to tam blisko trzynaście tysięcy internowanych w czasie drugiej wojny
światowej polskich żołnierzy mogło się kształcić, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii. Przez lata państwo polskie wydało
znaczne sumy na utrzymanie i remonty zamku.
Jako członek Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej miałem okazję wizytować muzeum w Rapperswilu we wrześniu 2012 r. Minister kultury
i dziedzictwa narodowego od lat podejmował liczne działania mające na celu
wspieranie działalności tej placówki. Niezwykły charakter tego miejsca docenił
także pan prezydent Bronisław Komorowski, wizytując je w 2012 r. Niestety te
liczne działania ze strony polskiej nie uchroniły muzeum w Rapperswilu przed
przyjęciem przez władze miasta nowej koncepcji zagospodarowania obiektu.
Ostatnią nadzieją na utrzymanie Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu jest podjęcie przez państwo polskie działań na szczeblu dyplomatycznym. Likwidacja tak ważnego ośrodka kultury polskiej nie może zostać
dokonana w imię doraźnych celów lokalnej społeczności, w przypadku której
możliwe jest, że pewne sprawy wagi międzynarodowej wykraczają poza jej
wiedzę, doświadczenie i świadomość, co może skutkować utraceniem czegoś, czego nie uda się już odzyskać.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem,
czy zostały podjęte lub planowane jest podjęcie czynności mających na celu
utrzymanie Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota

Odpowiedź
Warszawa, 6 grudnia 2013 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Leszka Piechoty (pismo nr BPS/043-43-1875/13 z dnia 18 listopada br.) złożone na 43. posiedzeniu Senatu w sprawie
Muzeum Polskiego w Rapperswilu, uprzejmie informuję.
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Ambasada RP w Bernie, w porozumieniu z dyrekcją Muzeum, władzami Fundacji
Libertas oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego, podjęła wszelkie możliwe
działania na szczeblu lokalnym i federalnym, zmierzające do pozytywnego uregulowania kwestii nowego zagospodarowania siedziby Muzeum. W dniu 22 marca br. podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Ambasady RP, władze Muzeum, przedstawiciele mediów polonijnych, Polskiej Misji Katolickiej oraz MKiDN wspólnie dyskutowali nad możliwością wsparcia tej placówki. Wszelkie późniejsze działania były
zgodne z poczynionymi ustaleniami. W dniu 5 lipca br., z inspiracji Ambasady, Dyrektor ds. Europy w szwajcarskim MSZ zaprosiła władze gminy Rapperswil-Jona oraz
przedstawicieli placówki na roboczy lunch poświęcony Muzeum Polskiemu.
Ponadto dzięki staraniom placówki w czerwcu br. temat siedziby Muzeum był
dyskutowany na posiedzeniu Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, na które
zaproszeni zostali przedstawiciele władz miasta oraz gminy Rapperswil-Jona. Warta
wspomnienia jest również wizyta w Muzeum w listopadzie 2012 r. Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej, Ueli Maurera. Kwestia dalszego funkcjonowania Muzeum jest
za każdym razem dyskutowana podczas bilateralnych spotkań polsko-szwajcarskich.
Ponadto placówka utrzymuje kontakt z władzami gminy sygnalizując stałe i priorytetowe zaangażowanie w sprawę Muzeum Polskiego. W podobnym tonie utrzymane są
wypowiedzi dla szwajcarskich mediów.
Ochrona oraz zachowanie znajdujących się w Muzeum zbiorów są także przedmiotem finansowego wsparcia ze strony MKiDN. W latach 2006–2013 wydatkowano łącznie kwotę blisko 1,5 mln PLN na realizację projektów związanych z Muzeum.
Najważniejsze z nich to: „Inwentaryzacja zasobów Muzeum Polskiego w Rapperswil”
oraz „Opracowanie projektu modernizacji ekspozycji Muzeum Polskiego w Rapperswil”. W ostatnich latach Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN przygotował
i sfinansował projekt modernizacji ekspozycji, zgodny z kompleksową koncepcją użytkowania Zamku obejmującą także Muzeum Polskie.
Należy bardzo wyraźnie podkreślić, iż z oceny dotychczasowych działań lokalnych
władz szwajcarskich nie wynika, że gmina zamierza zlikwidować Muzeum Polskie.
W wyniku zapytania przeprowadzonego wśród społeczności miejscowej podjęta została decyzja o opracowaniu nowego planu zagospodarowania Zamku, który uwzględniać
będzie działalność Muzeum. W tym celu powołana została Grupa Robocza, z przewodniczącym Otto Steinerem na czele, w skład której wchodzą przedstawiciele MKiDN
i Ambasady RP. Zadaniem grupy jest wypracowanie jak najkorzystniejszych warunków dla dalszego funkcjonowania Muzeum.
Zgodnie z ustawodawstwem szwajcarskim powyższe kwestie znajdują się w kompetencji lokalnych władz gminy Rapperswil-Jona. Daleko posunięta decentralizacja
ogranicza możliwości działań Ambasady RP. Niewyważone naciski ze strony polskiej,
czy działania nieuwzględniające miejscowych uwarunkowań mogą odnieść skutek
odwrotny do zamierzonego. Placówka na bieżąco monitoruje sytuację i w razie potrzeby podejmuje stosowne działania.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Problemy osób niepełnosprawnych i praca na rzecz takich osób to dla
mnie bardzo ważna sfera, którą się zajmuję. Ostatnio pojawiają się bardzo
nieciekawe sygnały dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721, ze zm.)
pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do
wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Obecnie kwoty tego dofinansowania są następujące.
W przypadku zakładów pracy chronionej zatrudniających pracowników
ze schorzeniami szczególnymi kwota dopłaty do wynagrodzenia wynosi
odpowiednio: 3300 zł, jeśli orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności;
2100 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności; 1200 zł – lekki stopień
niepełnosprawności. W przypadku pracowników bez schorzeń szczególnych
kwoty te wynoszą odpowiednio: 2700 zł, jeśli orzeczono znaczny stopień
niepełnosprawności; 1500 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności;
600 zł – lekki stopień niepełnosprawności.
W przypadku zakładów z otwartego rynku pracy zatrudniających pracowników ze schorzeniami szczególnymi kwoty te wynoszą: 2970 zł, jeśli
orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności; 1890 zł – umiarkowany;
1080 zł – lekki stopień niepełnosprawności. W przypadku pracowników bez
schorzeń szczególnych kwoty te wynoszą: 1890 zł, jeśli orzeczono znaczny
stopień niepełnosprawności; 1050 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności; 420 zł – lekki stopień niepełnosprawności.
Czy to prawda, że wymienione kwoty mają ulec zrównaniu i mają wynosić tyle samo dla zakładów pracy chronionej i zakładów z otwartego rynku pracy, tj. 1920 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do
znacznego stopnia niepełnosprawności, 960 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 480 zł – osób z lekkim stopniem
niepełnosprawności? W przypadku pracowników ze schorzeniami szczególnymi kwota ma zostać zwiększona o 640 zł.
Szanowny Panie Ministrze, czy wyżej przytoczone kwoty są prawdziwe
i czy ministerstwo planuje taką zmianę ustawy? Jeśli tak, to jakie będą tego
konsekwencje dla rynku pracy dla osób niepełnosprawnych?
Chciałbym także zapytać o przyszłość funkcjonowania Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy w związku z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych, która weszła
w życie dnia 13 września 2011 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych straci osobowość prawną, a oddziały funduszu zostaną
zlikwidowane i przejdą, podobnie jak ich kompetencje, do gestii samorządów
województw? Czy trwają prace nad pozostawieniem obecnej struktury funduszu i jego oddziałów bez zmian?
Z poważaniem
Marian Poślednik
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Odpowiedź
Warszawa, 26.11.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: BPS/043-43-1876/13 oświadczenie złożone podczas 43. posiedzenia Senatu przez Pana Mariana Poślednika – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – uprzejmie informuję, że rozwiązania dotyczące zrównania pomocy w formie subsydiów płacowych na
otwartym i chronionym rynku pracy zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652), jednak wejście w życie tych przepisów
odkładane było w kolejnych latach budżetowych.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że utrzymywanie aktualnie istniejącego stanu
rzeczy jest sprzeczne z intencją ustawodawcy wyrażoną w treści art. 26a ustawy o rehabilitacji (…) a także stoi w sprzeczności z międzynarodowymi standardami, w tym
z notyfikowaną przez Polskę Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych jak i Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności 2010-2020,
podkreślającymi konieczność zapewnienia osobom niepełnosprawnym zatrudnienia na
otwartym rynku pracy. Artykuł 27 Konwencji zobowiązuje państwa-strony do uznania
prawa osób niepełnosprawnych do możliwości „zarabiania na życie poprzez pracę (…)
w otwartym integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy”. Natomiast celem Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, w obszarze
zatrudnienia, jest umożliwienie znacznie większej liczbie osób niepełnosprawnych zarabiania na wolnym rynku pracy.
Przy powyższym pragnę zaznaczyć, że wprowadzenie tej zmiany jest konieczne
ze względu na wytyczne ujęte w „Długookresowej strategii rozwoju kraju do 2030 r.”,
która m.in. zakłada wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy do 2030 r. do 60%.
Ponadto w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz.
UE L 214 z 9.8.2008 r., str. 3) i stanowiącym podstawę do udzielania pomocy publicznej na zatrudnienie, nie przewidziano zróżnicowania wysokości pomocy dla pracodawców funkcjonujących na chronionym i otwartym rynku pracy.
Wobec powyższego, dalsze utrzymanie zróżnicowania wsparcia dla chronionego
i otwartego rynku pracy nie jest uzasadnione biorąc pod uwagę względy merytoryczne, a także kontekst krajowy i międzynarodowy. Z merytorycznego punktu widzenia
różnicowanie wsparcia na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego z powodów
innych niż stopień i rodzaj jego niepełnosprawności (np. z powodu statusu jego pracodawcy) nie znajduje uzasadnienia, może natomiast budzić wątpliwości co do przestrzegania konstytucyjnej zasady równego traktowania.
Na niekonstytucyjność dotychczasowego rozwiązania, niezgodność z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz brak merytorycznego
uzasadnienia dla utrzymywania zróżnicowanego, ze względu na rodzaj pracodawcy,
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wskazali reprezentujący środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, autorzy Listu
Otwartego (z dnia 29 listopada 2012 r.) kierowanego m.in. do Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, co we wskazanym powyżej
projekcie uczyniono.
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Autorzy listu negatywnie odnieśli się do przewidzianego projektem tzw. ustawy
okołobudżetowej na rok 2013 odroczenia po raz kolejny zrównania w prawie do dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Przy powyższym pragnę poinformować, że obecnie w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zarejestrowanych jest 247,6 tys. pracowników niepełnosprawnych
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego 166 tys. to pracownicy zakładów
pracy chronionej i 81 tys. to pracownicy z otwartego rynku pracy. Jednak wg statystyki BAEL na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest 175 tys. pracowników
niepełnosprawnych, tak więc dotowane zatrudnienie dotyczy połowy z nich, a w zakładach pracy chronionej aż 96% pracowników. Z danych tych wynika, że chociaż na
otwartym rynku pracy zatrudnionych jest więcej pracowników niepełnosprawnych,
to jednak zakłady pracy chronionej są głównym beneficjentem wsparcia w postaci
subsydiów płacowych.
Jak wynika z dostępnych danych w 2008 r. istniało średniomiesięcznie 2 158 zakładów pracy chronionej zatrudniających średniomiesięcznie 166 089 osób niepełnosprawnych, natomiast w roku 2012 istniało średniomiesięcznie 1 577 zakładów pracy chronionej zatrudniających średniomiesięcznie 165 590 osób niepełnosprawnych
(dane z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Należy też wskazać, że w 2008 r. na jeden zakład
pracy chronionej przypadało średnio 77 osób niepełnosprawnych, zaś w 2012 r. każdy
zpch zatrudniał średnio 105 pracowników niepełnosprawnych. Można więc stwierdzić,
że wprawdzie liczba zakładów pracy chronionej, w stosunku do 2008 r. spadła o 27%,
jednak liczba zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych ogółem, w stosunku do
tego samego okresu, spadła jedynie o 0,3%. Co więcej, w każdym aktualnie funkcjonującym zakładzie pracy chronionej zatrudnienie osób niepełnosprawnych rośnie.
W pierwszej połowie 2013 r. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach pracy
chronionej wzrosło o 4%.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz możliwości finansowe PFRON zaproponowano zrównanie wysokości pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzenia
pracowników niepełnosprawnych dla obu rynków (chronionego i otwartego) poprzez
określenie kwotowe miesięcznego dofinansowania, uzależnionego od stopni niepełnosprawności pracownika i zwiększonego w przypadku tzw. schorzeń specjalnych
(choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub
epilepsja oraz niewidomi).
Proponowane zmiany jednocześnie mają na celu zapewnienie bezpiecznego i stabilnego poziomu finansowania ze środków PFRON pomocy, o której mowa w art. 26a
ustawy o rehabilitacji zawodowej (…), a także są niezbędne w kontekście przepisów
wspólnotowych dotyczących wyłączeń blokowych. W świetle projektowanego Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie uznania niektórych kategorii pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu nie można wykluczyć
w przyszłości konieczności notyfikowania tej pomocy. Jej pomyślny przebieg zależeć
będzie w dużym stopniu od uprawdopodobnienia, że polski system jest stabilny,
oparty na mocnych podstawach finansowych, przejrzysty – oraz co najważniejsze,
zgodny z polityką Komisji Europejskiej w tym zakresie. Komisja z pewnością weźmie pod uwagę kwotę planowanych przez Polskę wydatków oraz wpływ planowanej
pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ta relacja nie jest dla Polski korzystna, bowiem udzielając największej w całej Europie pomocy na zatrudnianie
osób niepełnosprawnych znajdujemy się na 21 miejscu pod względem wskaźnika
ich zatrudnienia.
Przedstawiając powyższe pragnę zaznaczyć, że planowane od 2008 r. zrównanie
pomocy dla pracodawców działających na obu rynkach musi nastąpić, chociaż obecnie nie jest możliwe uczynienie tego poprzez podniesienie jego wysokości dla pracodawców z otwartego rynku pracy do poziomu wsparcia dla zakładów pracy chronionej.
Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczałoby wzrost wydatków PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń do poziomu 3.826 mln zł w 2014 r. i dalszy ich wzrost w latach
następnych – odpowiednio do 3.927 mln zł, 4.131 mln zł i 4.244 mln zł w roku 2015,
2016 i 2017.
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Taka alokacja środków na dofinansowania do wynagrodzeń oznaczałaby jednocześnie zaniechanie wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych realizujących projekty ponadregionalne oraz zaniechanie realizacji programów celowych PFRON.
Oznaczałaby także drastyczne ograniczenie środków przekazywanych przez PFRON
samorządom wojewódzkim i powiatowym, na realizację ich ustawowych zadań na
rzecz osób niepełnosprawnych takich jak: budowa i rozbudowa obiektów służących
rehabilitacji, zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o charakterze regionalnym i lokalnym, dofinansowanie kosztów
przystosowania i wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, szkolenia
i przekwalifikowania bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, pomoc w zakupie
sprzętu rehabilitacyjnego oraz w likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się.
Należy podkreślić, że przewidywana w projekcie ustawy okołobudżetowej na rok
2014 kwota wydatków na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest o 3% wyższa niż ogólna kwota środków, jaka zostanie przekazana
pracodawcom w roku bieżącym.
Przy powyższym pragnę poinformować, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji, a także rozmów prowadzonych w gronie koalicjantów osiągnięto kompromis,
w wyniku którego zaproponowano korekty zmian w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w stosunku do pierwotnego przedłożenia
projektu ustawy okołobudżetowej. Nowa propozycja zakłada, że na osoby o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności przypadnie odpowiednio
1800 zł, 1125 zł, 450 zł miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia. Jednocześnie zaproponowano trzymiesięczny okres vacatio legis wejścia ustalając, że za okresy
od stycznia 2014 r. do marca dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie przysługiwało w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku
2013. Proponowana zmiana pozwoli na właściwe przygotowanie adresatów prawa do
nowych zasad dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jak
i złagodzi skutki prowadzenia zmian w odniesieniu do pracodawców prowadzących
zakłady pracy chronionej.
Zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu
8 listopada br.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że od kwietnia 2011 r. – w związku ze wzrostem zainteresowania pracodawców zatrudnianiem subsydiowanym – wprowadzone
zostały zmiany ograniczające możliwości stosowania tego instrumentu. I tak uległa
zmniejszeniu o 30 tys. liczba pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia były dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skutek obniżenia wysokości dofinansowania dla umiarkowanego
i lekkiego stopnia niepełnosprawności, a także odstąpiono od dofinansowania wynagrodzeń pracowników z tymi stopniami mających ustalone prawo do emerytury.
Jednak nie miało to negatywnego wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych na
rynku pracy, bowiem zatrudnienie osób niepełnosprawnych według danych Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski (BAEL) wzrosło (w okresie od 2004 r. do
2012 r. o 5 pkt procentowych).
Tak więc, również aktualnie, zaproponowane rozwiązania w projekcie ustawy
okołobudżetowej nie powinny stanowić zaskoczenia dla pracodawców z chronionego
czy otwartego rynku pracy. Nie powinny one również spowodować spadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracownik niepełnosprawny będzie nadal dotowany, a więc będzie tańszy niż pracownik sprawny, co nie oznacza że gorszy czy mniej
wydajny.
Jednocześnie pragnę poinformować, że prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (z dnia 18 września 2013 r.)
są kontynuowane. Tak więc aktualnie trudno jednoznacznie przesądzić jaki będzie
ostateczny kształt tej ustawy.
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Odpowiadając na pytanie dotyczące przyszłości funkcjonowania Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśniam, że stosownie
do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Fundusz ten z dniem
1 stycznia 2015 r. stanie się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zadania realizowane przez oddziały Funduszu staną się zadaniami marszałków województw.
Należy stwierdzić, iż ww. przepisy zawierają rozwiązania, które bez przeprowadzenia stosownej nowelizacji mogłyby zakłócić efektywną realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozważana jest możliwość
pozostawienia osobowości prawnej Funduszu z jednoczesnym wprowadzeniem zmian
sposobu jego funkcjonowania, co wymagać będzie szeroko zakrojonych działań legislacyjnych i organizacyjnych.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

92

43. posiedzenie Senatu w dniu 13 listopada 2013 r.

Oświadczenie senatora Sławomira Preissa
skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
Szkoła niepubliczna ponadgimnazjalna nie dopełniła obowiązku złożenia w ustawowym terminie wniosku o dotację do samorządu powiatowego.
W obligatoryjnym terminie szkoła złożyła raport SIO na dzień 30 września
2013 r.
Proszę odpowiedzieć, czy w tej sytuacji samorząd, mając zapewnione
środki w budżecie na rok przyszły, może przyznać dotację.
Z poważaniem
Sławomir Preiss

Odpowiedź
Warszawa, 2013.11.22
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pana Sławomira Piotra Preissa
(BPS/043-43-1877/13), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Stosownie do przepisów art. 90 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) placówki niepubliczne,
o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki
samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających
realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju
ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę
wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Warunek ten został wprowadzony, aby jednostka samorządu terytorialnego mogła
zaplanować w swoim budżecie niezbędne środki na dotacje dla uczniów szkół i placówek niepublicznych.
W opisanym przypadku placówka nie spełniła określonego w cytowanym wyżej
artykule warunku. Jednakże zgodnie z przepisem art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013 r. poz. 827) do dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę
podstawową, ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w art. 90 ust. 2a, 2d, 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
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nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 14, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od
terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 1a, 2a, 2d, 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 14, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.
W związku z tym, że omawiana placówka została wykazana w systemie informacji
oświatowej we wrześniu 2013 r., resort edukacji nie widzi przeszkód w jej uwzględnieniu w kalkulacji ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok.
Przedstawiając powyższe informacje i wyjaśnienia, uprzejmie proszę o ich przyjęcie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Przemysław Krzyżanowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Punkty udzielające informacji o funduszach europejskich zostały utworzone w ramach projektu powołania na terenie całego kraju tak zwanego
Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a źródło finansowania stanowią środki z Programu Operacyjnego „Pomoc techniczna” oraz z budżetu
państwa. Obecnie w całym kraju oprócz Centralnego Punktu Informacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego funkcjonuje szesnaście Głównych
Punktów Informacyjnych – po jednym w każdym województwie – oraz kilkadziesiąt Lokalnych Punktów Informacyjnych – po kilkanaście w poszczególnych województwach. W województwie podkarpackim, na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
a urzędem marszałkowskim, powstał Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie oraz pięć lokalnych placówek w Dębicy, Krośnie, Przemyślu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.
Z informacji, które uzyskałam, wynika, że wspomniane porozumienie zawarte jest do końca 2013 r., a od 2014 r. ministerstwo zamierza zmniejszyć
liczbę lokalnych punktów. Z terenu Podkarpacia typowany do zamknięcia
jest punkt w Stalowej Woli. Plany ministerstwa przyniosą dużą stratę dla
lokalnej społeczności, bowiem stalowowolski punkt informacyjny odgrywa
bardzo istotną rolę w zakresie udzielania wszelkich porad związanych z funduszami unijnymi. Wielu mieszkańców regionu Stalowej Woli, a także pobliskiego Niska skorzystało i z pewnością będzie korzystać z usług oferowanych przez konsultantów. W subregionie stalowowolsko-niżańskim mieszka
ponad sto pięćdziesiąt tysięcy osób, a więc jest to obszar, gdzie istnienie
placówki informacyjno-konsultacyjnej jest jak najbardziej konieczne.
Jako senator reprezentujący te powiaty na co dzień spotykam się z mieszkańcami regionu i wielu z nich podkreśla, że w stalowowolskiej placówce
otrzymało pełną poradę o dotacjach unijnych lub skorzystało z organizowanych tam szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Dzięki
bezpośredniemu kontaktowi z fachowym konsultantem w punkcie w Stalowej Woli wielu przedsiębiorców skutecznie ubiegało się o środki na założenie
bądź rozwój swojej firmy, a wiele stowarzyszeń i fundacji pozyskało fundusze na bieżącą działalność. Przykładów przydatności Lokalnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Stalowej Woli jest całe mnóstwo.
Pomimo że świadomość społeczeństwa odnośnie do europejskich funduszy, programów operacyjnych i priorytetów tych programów jest już większa,
nadal potrzebna jest dalsza sukcesywna praca w tym obszarze. Od 2014 r.
wdrażana będzie nowa perspektywa unijna, a co za tym idzie, zmienią się
możliwości ubiegania o dotacje unijne. W związku z tym szeroka edukacja
społeczeństwa, przedsiębiorców, organizacji pożytku publicznego w zakresie
nowej perspektywy, a także pomoc w pisaniu wniosków musi być kontynuowana. Nieprzedłużenie działalności placówki w Stalowej Woli wstrzyma
gigantyczną pracę wykonywaną do końca 2013 r. przez pracowników ministerstwa, urzędu marszałkowskiego oraz miejscowych konsumentów.
Mając na uwadze dalszy rozwój społeczeństwa regionu Stalowej Woli
i Niska, zwracam się do Pani Minister z apelem o kontynuację działań związanych z edukacją w zakresie zagadnień dotyczących funduszy europejskich (ich pozyskiwania, wykorzystywania oraz rozliczania) i o przedłużenie
w kolejnych latach działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Stalowej Woli. Instytucja ta, jak wykazałam, spełnia dla
mieszkańców regionu bardzo ważną rolę i jej funkcjonowanie powinno być
kontynuowane.
Z poważaniem
Janina Sagatowska
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Odpowiedź
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Warszawa, 6 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 18 listopada 2013 r. (znak BPS/043-43-1878/13)
w sprawie oświadczenia złożonego przez Panią Senator Janinę Sagatowską podczas
43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 r., przedstawiam następujące
wyjaśnienia.
Koncepcja tworzenia i funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich w nowej perspektywie finansowej zakłada, że w to gestii Urzędu Marszałkowskiego leży ostateczna decyzja dotycząca wyboru modelu funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), jak i ich rozmieszczenia przy założeniu równomiernego rozłożenia LPI w regionie.
W trakcie rozmów dotyczących kształtu Sieci PIFE po 2013 r. województwo podkarpackie zaproponowało następujące lokalizacje punktów w regionie: Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Mielec, Sanok.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
oraz senator Doroty Czudowskiej
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z nagłym i zdumiewającym faktem przeprowadzonego w kontrowersyjnych okolicznościach zwolnienia z funkcji dyrektora artystycznego
i rozwoju technologii Centrum Technologii Audiowizualnych, pana Zbigniewa
Rybczyńskiego, prosimy Pana Ministra jako sprawującego nadzór nad CeTA
o pełne wyjaśnienia w niniejszej sprawie. Nie tylko w naszym przekonaniu opinia publiczna powinna poznać konkretne i prawdziwe powody oraz
szczegóły decyzji głównego dyrektora CeTA.
Tak nagły ruch, a przede wszystkim ukazujące się w mediach informacje
o przyczynach zwolnienia wywołały wśród osób ceniących reżysera duże
niezrozumienie i jeszcze większe niedowierzanie. Zarzucane reżyserowi malwersacje finansowe, działanie na szkodę CeTA, podrabianie dokumentów
finansowych oraz ogólna niegospodarność to bardzo poważne oskarżenia,
dlatego opinii publicznej należą się konkretne wyjaśnienia, tym bardziej że
zdaniem pana Rybczyńskiego nie zajmował się on sprawami związanymi
z operacjami finansowymi, księgowymi lub prawnymi studia. Dodatkowe
kontrowersje w tej sprawie budzi fakt, że nie zakończyły się, o ile w ogóle
zostały podjęte, czynności prowadzone przez prokuraturę. W świetle obowiązującego prawa dopóki danej osobie sąd nie udowodni winy i nie skaże jej
za konkretne złamanie prawa, uważa się tę osobę za niewinną.
Pan Zbigniew Rybczyński to człowiek bardzo ceniony i poważany w środowisku polskiej kinematografii. Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia
otrzymywane na wielu festiwalach całego świata ze statuetką Oscara na
czele. To postać, która oprócz bogatego w sukcesy życia zawodowego, w wielu środowiskach cechuje się nieposzlakowaną opinią jako człowiek rzetelny,
uczciwy, odpowiedzialny i godny zaufania. Myślimy, że to właśnie kompetencje i profesjonalizm pana Rybczyńskiego spowodowały, że z przychylnością Pana Ministra został on twórcą CeTA, a następnie jego dyrektorem
artystycznym i rozwoju technologii. Dlatego ciężko uwierzyć w jakiekolwiek
celowe działanie reżysera na szkodę studia.
Jak wynika z informacji, które przekazuje publicznie pan Rybczyński,
opisując swoją działalność w CeTA, już w kwietniu 2012 r. wskazywał Panu
Ministrowi pewne nieprawidłowości w studiu. Na potwierdzenie tego występował do ministerstwa z wnioskiem o kontrolę wewnątrz CeTA, a efektem
przeprowadzonego audytu było wykrycie jakichś uchybień. Według reżysera
od tego czasu był on poddawany stałej nagonce przez ówczesnego p.o. dyrektora i to jest powodem zwolnienia.
Panie Ministrze, w związku z wieloma niejasnościami w opisywanej
sprawie, kontrowersjami wokół sposobu zwolnienia dyrektora Rybczyńskiego oraz niepotwierdzonymi, jak dotąd, przez prokuraturę zarzutami w stosunku do pana Rybczyńskiego prosimy Pana Ministra o bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Prosimy o przekazanie pełnej informacji o pracy dyrektora
Rybczyńskiego w CeTA, zadaniach, które wynikały z jego obowiązków, oraz
o rezultatach kontroli, które dotychczas były przeprowadzane przez ministerstwo albo inne uprawnione do tego podmioty w CeTA. Prosimy również o wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zwolnienia pana Rybczyńskiego z pełnionej
funkcji dyrektora artystycznego i rozwoju technologii.
Z poważaniem
Janina Sagatowska
Dorota Czudowska
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Odpowiedź
Warszawa, 4 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Janinę Sagatowską i Dorotę Czudowską na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. w sprawie
zwolnienia pana Zbigniewa Rybczyńskiego z funkcji dyrektora artystycznego i rozwoju technologii w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu (przesłane
pismem z dnia 18 listopada 2013 r. nr BPS/043-43-1879/13, uprzejmie proszę Pana
Marszałka o przyjęcie przedstawionych poniżej wyjaśnień.
Pan Zbigniew Rybczyński został zaangażowany w Centrum Technologii Audiowizualnej we Wrocławiu (poprzednio Wytwórnia Filmów Fabularnych) do realizacji autorskiego projektu budowy edukacyjnego ośrodka badawczo-twórczego w dziedzinie
multimediów p.n. Wrocławskie Studia Technologii Wizualnych. Pan Zbigniew Rybczyński realizował projekt zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
pod firmą Zbig Vision Zbigniew Rybczyński jak i w ramach stosunku pracy łączącego
go z CeTA – początkowo na stanowisku Dyrektora Programowego, a następnie – Dyrektora Artystycznego i Rozwoju Technologii.
Budowa Studia miała być zrealizowana w ciągu dwóch lat i kosztować 6 mln zł.
Jednak pomimo upływu czterech lat i przekroczeniu budżetu projektu o 2,5 mln zł
Studio nadal nie jest gotowe. Dyrektor CeTA miał zatem powody do zakończenia
współpracy z panem Zbigniewem Rybczyńskim, który odpowiadał bezpośrednio za
realizację tego projektu.
Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę z panem Zbigniewem Rybczyńskim mieści
się w ustawowej samodzielności funkcjonowania instytucji kultury i kompetencjach
dyrektora. Umowa została rozwiązana z zachowaniem ustawowego (miesięcznego) terminu wypowiedzenia, z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy.
Ta autonomiczna decyzja dyrektora CeTA o rozwiązaniu umowy o pracę z panem
Zbigniewem Rybczyńskim zbiegła się jednocześnie w czasie z zakończeniem całości
wewnętrznych procedur kontrolnych wdrożonych przez organizatora w stosunku do
podległej instytucji. Po wyczerpaniu całości obowiązujących procedur kontrolnych –
dyrektor CeTA, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie szeregu stwierdzonych nieprawidłowości zarówno w zakresie obrotu
dokumentami jak i dysponowaniu powierzonymi instytucji środkami publicznymi.
Zawiadomienie zostało złożone w sprawie, a nie przeciwko Zbigniewowi Rybczyńskiemu. W dniu 7 listopada br. postanowieniem Prokuratora Rejonowego Wrocław-Śródmieście wszczęte zostało śledztwo w sprawie wyrządzenia, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, znacznej szkody majątkowej CeTA przez ówczesnych dyrektorów CeTA.
Natomiast, zainicjowana w lutym br., kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej trwa nadal
i trudno określić termin jej zakończenia.
Aktualnie nikt nie rozstrzyga o winie kogokolwiek jak i nie przesądza o skutkach
wdrożonego postępowania przed prokuratorem czy też efektów kontroli prowadzonej
przez Urząd Kontroli Skarbowej.
Mam nadzieję, że wyjaśnienia przedstawione powyżej w pełni wyczerpują podniesiony w oświadczeniu senatorów Janiny Sagatowskiej i Doroty Czudowskiej temat.
Z wyrazami szacunku
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Stanisława Karczewskiego, Grzegorza Biereckiego,
Beaty Gosiewskiej, Doroty Czudowskiej,
Jana Marii Jackowskiego, Kazimierza Wiatra,
Mieczysława Gila, Henryka Górskiego,
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Gogacza,
Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Janiny Sagatowskiej,
Alicji Zając, Stanisława Koguta, Bolesława Piechy,
Bogdana Pęka, Zdzisława Pupy, Waldemara Kraski,
Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Matusiewicza, Jerzego Chróścikowskiego,
Michała Seweryńskiego, Bohdana Paszkowskiego
oraz Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Oświadczenie to składam w imieniu senatorów Prawa i Sprawiedliwości.
W związku z wystawą „British British Polish Polish: Sztuka krańców
Europy, długie lata 90. i dziś” w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
oraz stanowiącym jej integralną część filmem Jacka Markiewicza „Adoracja”, który w powszechnej opinii wierzących zawiera treści bluźniercze, naruszające uczucia religijne katolików, zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
Jak mogło dojść do tego, że w instytucji kultury, która podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i która jest utrzymywana z budżetu
państwa, zaprezentowano film naruszający godność i uczucia religijne milionów Polaków, co może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 196 kodeksu karnego?
Jakie działania względem osób winnych zaistniałej sytuacji Pan podjął?
Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby w placówkach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie dochodziło w przyszłości do
prezentacji treści raniących godność i uczucia religijne osób wierzących?
Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości stanowczo prostujemy przeciwko promowaniu przez państwowe instytucje nietolerancji wobec osób
wierzących oraz bluźnierczego przekazu służącego szerzeniu nienawiści religijnej. Zwracamy się do Pana Ministra z apelem o stanowcze potępienie tego
typu działań.
Wojciech Skurkiewicz		
Stanisław Karczewski		
Grzegorz Bierecki		
Beata Gosiewska		
Dorota Czudowska		
Jan Maria Jackowski		
Kazimierz Wiatr		
Mieczysław Gil			
Henryk Górski			
Wiesław Dobkowski		
Stanisław Gogacz		
Krzysztof Marek Słoń		
Andrzej Pająk			
Janina Sagatowska

Alicja Zając
Stanisław Kogut
Bolesław Piecha
Bogdan Pęk
Zdzisław Pupa
Waldemar Kraska
Robert Mamątow
Marek Martynowski
Andrzej Matusiewicz
Jerzy Chróścikowski
Michał Seweryński
Bohdan Paszkowski
Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź
Warszawa, 5 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami w sprawie wystawy „British British Polish Polish:
Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (przesłanego przy piśmie nr BPS-043-43-1880/13), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
W pierwszej kolejności pozwalam sobie poinformować Pana Senatora, że wystawa
„British British…” została zakończona 15 listopada br.
Prezentowana na wystawie praca „Adoracja” autorstwa Jacka Markiewicza, powstała w 1992 r. Decyzję o wypożyczeniu zabytkowego krucyfiksu podjęła ówczesna
dyrekcja Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto należy zauważyć, że praca od
momentu powstania kilkakrotnie była prezentowana publicznie. W CSW pokazywana
była jako jeden z wielu elementów części historycznej wystawy, dokumentującej nurt
popularnej w latach 90. sztuki krytycznej.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie reguluje kwestii światopoglądowych. Ustawa określa prawne
ramy funkcjonowania instytucji – państwowych i samorządowych – w zakresie organizacji, administracji i finansów. Nie reguluje formy i treści artystycznego przekazu
niezależnie od miejsca prezentacji oraz jej dziedziny.
Kształtowanie programów merytorycznych instytucji kultury spoczywa wyłącznie
w rękach osób kierujących poszczególnymi placówkami. Organizator instytucji nie ma
możliwości podejmowania działań o charakterze cenzury prewencyjnej.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratura generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik!
W naszym oświadczeniu przedstawiamy sprawę, z którą zapoznaliśmy
się dzięki programowi „Państwo w państwie” emitowanemu w telewizji Polsat dnia 10 listopada 2013 r.
Norbert Borszcz, mieszkaniec Sośnicowic w województwie śląskim,
został skazany na piętnaście lat wiezienia za udział w zabójstwie na tle
rabunkowym starszego mężczyzny z sąsiedztwa. Jedynym dowodem, na
podstawie którego prokuratura oskarżyła, a sąd w Gliwicach skazał Norberta Borszcza, były zeznania Pawła G., jedynego świadka, który miał być
obecny przy zbrodni. Żadnych innych śladów, żadnych innych dowodów
nie znaleziono. Przede wszystkim nie było żadnych śladów biologicznych
ani na miejscu zbrodni, ani na ciele oskarżonego, ani na łomie, który miał
być narzędziem zbrodni. Było to dość dziwne, bowiem mieszkanie, w którym dokonano zabójstwa, było całe we krwi, śladów było mnóstwo, ale żaden nie należał do pana Borszcza. Mimo to sąd skazał go na długoletnie
więzienie. Z orzeczonego wyroku pan Borszcz odsiedział już dziesięć lat.
Przez cały ten czas uparcie twierdził, że jest niewinny. Sąsiedzi i znajomi
Norberta Borszcza, miedzy innymi zabierając głos w mediach, dziwili się, że
ten spokojny, nieagresywny, nieporadny życiowo człowiek mógł dopuścić
się brutalnej zbrodni.
Nagle, po dziesięciu latach pobytu Norberta Borszcza w więzieniu,
wspomniany Paweł G., młody człowiek na podstawie zeznań którego Norbert Borszcz został skazany, oświadczył, że pomówił niewinnego człowieka.
Twierdzi, że skusiła go obietnica pieniędzy, jaką mu rzekomo złożyli policjanci, i dlatego wskazał na pana Borszcza. Teraz twierdzi, że rzeczywistym
sprawcą zbrodni jest inna osoba, mieszkaniec tej samej miejscowości. Obrońca skazanego Norberta Borszcza wystąpił o wznowienie postępowania, lecz
Sąd Najwyższy dwukrotnie odmówił wznowienia postępowania, nie traktując poważnie odwołania zeznań przez Pawła G. Norbert Borszcz nadal siedzi
w więzieniu i ma w nim pozostać jeszcze przez pięć lat.
Ta sytuacja jest dla nas bulwersująca z dwóch powodów. Po pierwsze,
doszło do skazania człowieka na podstawie jednego tylko pomówienia niepopartego żadnymi dowodami. Skazywanie na podstawie słowa przeciw
słowu obarczone jest wielkim ryzykiem błędu i wyrządzenia straszliwej
krzywdy, a chyba nie ma większej krzywdy, jaką można wyrządzić niewinnemu człowiekowi, niż zamknięcie go w więzieniu. Bezradność wobec takiej
krzywdy musi być przerażającym uczuciem. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie wyrażał pogląd, że pomówienie jednego człowieka powinno być poparte innymi dowodami; w przeciwnym razie nie powinno być
traktowane jako dowód wystarczający do skazania, zwłaszcza skazania na
długoletnie więzienie. Takie pomówienie zawsze powinno być obudowane
innymi dowodami.
Po drugie, trudno pojąć, dlaczego wymiar sprawiedliwości nie chce
umożliwić dojścia do prawdy i porównać śladów, które pozostały na miejscu
zbrodni, z materiałem genetycznym osoby, którą obecnie wskazał świadek
G. Jeśli na miejscu zbrodni rzeczywiście są ślady genetyczne wskazanej
przez świadka osoby, to znaczy, że teraz mówi on prawdę i że prawdziwym
sprawcą jest inna osoba, a Norbert Borszcz niesłusznie siedzi w więzieniu.
Jeśli tak jest, to trzeba wznowić postępowanie karne i uniewinnić Norberta
Borszcza, a pociągnąć do odpowiedzialności prawdziwego sprawcę, bowiem
nie może być tak, że niewinny człowiek cierpi, a prawdziwy morderca śmieje
się sprawiedliwości w twarz.
Dlaczego wymiar sprawiedliwości nie chce zrobić tak prostej rzeczy?
Dlaczego nie chce dać szansy naprawienia własnego błędu, jeśli go popełnił?
Dlaczego sędziowie Sądu Najwyższego nie chcą tego zrobić w imię sprawiedliwości lub chociażby po to, by uspokoić własne sumienia?
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Uważamy, że odmowa sprawdzenia okoliczności świadczących być
może o niewinności Norberta Borszcza jest po prostu nieludzka. Nieludzka
jest obojętność na wielce prawdopodobną krzywdę niewinnego człowieka,
prosimy więc, by prokurator generalny oraz rzecznik praw obywatelskich
zainteresowali się tą sprawą i rozważyli wniesienie kasacji bądź też doprowadzili do kolejnego wniosku o wznowienie postępowania w celu sprawdzenia wielce prawdopodobnej niewinności Norberta Borszcza. Ryzyko pomyłki
sądowej i wielkiej krzywdy w tej sprawie jest tak wielkie, że nie sposób na
to patrzeć obojętnie.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 19.12.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 18 listopada 2013 roku,
nr BPS/043-43-1881-PG/13, oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu
13 listopada 2013 roku uprzejmie informuję, że akta sprawy o sygn. IV K 114/04
Sądu Okręgowego w Gliwicach dotyczącej Norberta Borszcza były już kilkukrotnie
poddane w Prokuraturze Generalnej (poprzednio w Prokuraturze Krajowej) badaniu
pod kątem istnienia podstaw prawnych do wniesienia przez Prokuratora Generalnego
kasacji od wydanego w tej sprawie wyroku skazującego, jak również pod kątem przesłanek umożliwiających wznowienie postępowania.
Po raz pierwszy wniosek w tej sprawie złożył skazany Norbert Borszcz w 2005
roku. Po dokonaniu analizy akt nie stwierdzono jednakże, aby w procedowaniu orzekających w tej sprawie sądów obu instancji zaistniały uchybienia, o których mowa
w art. 523 §1 k.p.k., tj. skutkujące możliwością wywiedzenia – na korzyść skazanego Norberta Borszcza – kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia
30 sierpnia 2005 roku, sygn. akt II AKa 204/05, utrzymującego w mocy wyrok Sądu
Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 marca 2005 roku, sygn. akt IV K 114/04, na mocy
którego został on skazany za czyn z art. 148 §2 pkt 2 k.k. i art. 280 §2 k.k. w zw.
z art. 11 §2 k.k., na karę 15 lat pozbawienia wolności.
O braku podstaw do wniesienia kasacji skazany został poinformowany pismami Biura Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej z dnia 6 czerwca 2007 roku
i z dnia 18 lipca 2007 roku.
Po raz drugi, akta tej sprawy zostały poddane analizie w Zespole Kasacji Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej pod kątem również uchybień kasacyjnych w związku z pismem skazanego z dnia 21 listopada 2011 roku,
zawierającym prośbę o wnikliwe zbadanie sprawy i o objęcie nadzorem postępowania
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w przedmiocie wznowienia postępowania. W wyniku kolejnego badania akt również
nie znaleziono podstaw prawnych do wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji od wydanego w tej sprawie wyroku skazującego. O braku podstaw do podejmowania przez Prokuratora Generalnego działań w opisanym przez skarżącego zakresie
poinformowano go pismem z dnia 13 stycznia 2012 roku.
Ponadto dwukrotnie, w 2008 i w 2013 roku analizowano akta tej sprawy w związku ze składanymi przez obrońców Norberta Borszcza wnioskami o wznowienie postępowania w oparciu o przesłanki z art. 540 §1 pkt 2 k.p.k., odwołujące się do oświadczeń Pawła G. składanych po uprawomocnieniu się wyroku, w których miał twierdzić, iż Norberta Borszcza nie było na miejscu zbrodni. Przeprowadzona analiza akt
nie wykazała jednakże zasadności wniosków obrońców o wznowienie postępowania.
Stanowisko Prokuratora Generalnego zostało podzielone przez Sąd Najwyższy, który
postanowieniami z dnia 7 lutego 2008 roku, sygn. akt IV KO 78/07 i z dnia 28 lutego
2013 roku, sygn. akt IV KO 90/12 wnioski o wznowienie postępowania oddalił.
Treść aktualnego oświadczenia Panów senatorów z dnia 13 listopada 2013 roku
nie zawiera żadnych nowych okoliczności uzasadniających zmianę prezentowanego
dotychczas stanowiska Prokuratora Generalnego. Prezentowane w oświadczeniu okoliczności odnoszące się do dowodów stanowiących podstawę wydania wyroku skazującego, w tym wyjaśnień Pawła G. oraz Norberta Borszcza, w których twierdził, że
został „wrobiony” w zabójstwo, którego dokonał Paweł G. z nieznanymi osobami, były
znane sądom orzekającym w toku procesu poprzedzającego wydanie wyroku skazującego. Z kolei późniejsze depozycje Pawła G. oraz innych osób mających potwierdzać
przedstawianą przez niego nową wersję wydarzeń z listopada 2003 roku, były poddane weryfikacji w toku czynności sprawdzających przeprowadzonych pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach i były znane Sądowi Najwyższemu w trakcie rozpoznawania wniosków o wznowienie postępowania.
Nadmienić należy, że również Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił wniesienia
na korzyść skazanego kasacji w tej sprawie.
W świetle powyższego odstąpiono od ponownego badania akt tej sprawy w Prokuraturze Generalnej, a oświadczenie Panów senatorów, zawierające również w swej treści kolejny wniosek o wznowienie postępowania, przekazano zgodnie z właściwością
Prokuratorowi Okręgowemu w Gliwicach, zlecając zbadanie okoliczności podnoszonych w oświadczeniu i w zależności od poczynionych ustaleń, skierowanie wniosku
o wznowienie postępowania do właściwego Sądu.
Łączę wyrazy szacunku
Robert Hernand

Odpowiedź
PROKURATORA OKRĘGOWEGO
w GLIWICACH
Gliwice, 17 marca 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z oświadczeniem złożonym podczas 43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 listopada 2013 r. przez Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza w sprawie skierowania wniosku o wznowienie po-
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stępowania karnego wobec Norberta Borszcza, zakończonego prawomocnym wyrokiem
Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 marca 2005 r., sygn. IV K 114/04, przekazanym Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach zgodnie z właściwością przez Prokuraturę
Generalną w Warszawie (wraz z pismem z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. PG IV KSK
1462/11), przeprowadzono badanie aktowe wskazanej sprawy, celem zbadania okoliczności podniesionych we wskazanym na wstępie oświadczeniu pod kątem istnienia
podstaw do ewentualnego skierowania wniosku o wznowienia postępowania.
Na kanwie tego badania nie stwierdzono podstaw do skierowania tego rodzaju
wniosku, o czym poinformowano skazanego Norberta Borszcza.
PROKURATOR OKRĘGOWY
Dorota Wacławowicz

Odpowiedź
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 13.01.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.11.2013 r. (wpływ do Biura RPO: 19.11.2013 r.)
BPS/043-43-1881-RPO/13 uprzejmie informuję, iż analiza treści załączonego do niego oświadczenia, złożonego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha
Skurkiewicza, na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 13 listopada 2013 r., dotyczącego
wznowienia na korzyść Norberta Borszcza postępowania Sądu Okręgowego w Gliwicach, o sygn. IV K 114/04, zakończonego prawomocnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego
w Katowicach (II AKa 204/05), w której to sprawie wyżej wymieniony został skazany
na karę 15 lat pozbawienia wolności za zbrodnię zabójstwa, nie dała podstaw do podjęcia przedmiotowej sprawy.
Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma uprawnień procesowych w przedmiocie
wznowienia postępowania. Wystąpienie z ewentualnym, kolejnym wnioskiem w tym
przedmiocie leży wyłącznie w gestii obrońcy skazanego i organów prokuratury.
Brak jest również możliwości podjęcia alternatywnie postulowanego w oświadczeniu działania Rzecznika, tj. zaskarżenia kasacją postanowienia Sądu Najwyższego
oddalającego wniosek obrońcy z dnia 25.10.2013 r. o wznowienie powyższego postępowania, albowiem nie jest ono orzeczeniem kończącym postępowanie w rozumieniu
art. 521 §1 Kodeksu postępowania karnego. Tym samym nie podlega zaskarżeniu
w trybie kasacyjnym.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, iż sprawa Norberta Borszcza
była już badana w tut. Biurze, pod kątem możliwości zaskarżenia kasacją ww. prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.08.2005 r. o sygn.
II AKa 204/05, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia
21.03.2005 r., ozn. sygn. IV K 114/04.
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Pismem z dnia 9.05.2006 r., po zbadaniu akt przedmiotowej sprawy, skierowana
została do Norberta Borszcza odmowa wniesienia kasacji. Analiza treści udzielonej
odpowiedzi nie budzi wątpliwości co do rzetelności dokonanej analizy i trafności zajętego stanowiska.
Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do podjęcia dalszych działań w tej sprawie
przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Kończąc uprzejmie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich

43. posiedzenie Senatu w dniu 13 listopada 2013 r.

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Grzegorza Biereckiego, Wojciecha Skurkiewicza,
Stanisława Koguta, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka,
Mieczysława Gila, Marka Martynowskiego,
Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupy, Henryka Górskiego,
Wiesława Dobkowskiego, Bolesława Piechy,
Michała Seweryńskiego, Bohdana Paszkowskiego,
Alicji Zając, Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego,
Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej,
Jerzego Chróścikowskiego, Roberta Mamątowa,
Waldemara Kraski, Stanisława Gogacza oraz Kazimierza Wiatra
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Słyszymy, że prokuratura Federacji Rosyjskiej podobno jeszcze prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, ale niczego nie wiemy o stanie tego śledztwa i jego wynikach. Mamy w związku z tym następujące
pytania.
Czy rząd RP i Pan Premier osobiście interesują się stanem śledztwa prokuratury rosyjskiej w sprawie katastrofy smoleńskiej? Czy ze strony rządu
oraz Pana Premiera były kierowane jakiekolwiek zapytania czy wystąpienia
do władz rosyjskich odnośnie do stanu i przebiegu śledztwa smoleńskiego?
Czy rząd i Pan Premier wiedzą, na jakim etapie jest to śledztwo, jaka
jego część została już zrealizowana, a jaka pozostaje do realizacji oraz co
stoi na przeszkodzie w zakończeniu tego śledztwa?
Czy rząd i Pan Premier mają wiedzę odnośnie do tego, jakie wersje katastrofy bada prokuratura rosyjska? Czy Panu Premierowi wiadomo jest – a jeśli tak, to na jakiej podstawie – że prokuratura rosyjska wykluczyła udział
osób trzecich w spowodowaniu tej katastrofy?
Czy Pan Premier zwracał się – a jeśli tak, to kiedy – o zwrot przetrzymywanych w Rosji wraku oraz czarnych skrzynek? Jaki był skutek tych
działań Pana Premiera?
Z poważaniem			
Grzegorz Wojciechowski		
Grzegorz Bierecki		
Wojciech Skurkiewicz		
Stanisław Kogut		
Krzysztof Słoń			
Andrzej Pająk			
Mieczysław Gil			
Marek Martynowski		
Przemysław Błaszczyk		
Zdzisław Pupa			
Henryk Górski			
Wiesław Dobkowski		

Bolesław Piecha
Michał Seweryński
Bohdan Paszkowski
Alicja Zając
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Dorota Czudowska
Janina Sagatowska
Jerzy Chróścikowski
Robert Mamątow
Waldemar Kraska
Stanisław Gogacz
Kazimierz Wiatr
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Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO 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, 19 grudnia 2013 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
Zespół nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne z trzech pytań. Wiedzę na temat
poruszany w oświadczeniu może posiadać jedynie prokuratura wojskowa, prokurator generalny oraz przedstawiciele MSZ, jeżeli tego typu działania były prowadzone.
Zespół może odnosić się jedynie do ustaleń Komisji Millera opublikowanych w jej
raporcie.
Z wyrazami szacunku
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Maciej Lasek
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Krzysztofa Słonia,
Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupy,
Henryka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego,
Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego,
Doroty Czudowskiej, Janiny Sagatowskiej, Roberta Mamątowa,
Waldemara Kraski oraz Mieczysława Gila
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby
Szanowny Panie Ministrze!
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych alarmuje o potrzebie podjęcia natychmiastowych działań, które doprowadzą do wycofania zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy. Sprowadzona
obecnie do Polski w ramach bezcłowego importu kukurydza jest w cenie
530–570 PLN za tonę.
Zjawisko to osiągnęło na tyle duże rozmiary, że zaczyna bardzo niekorzystnie oddziaływać na polski rynek, skutecznie go destabilizując. Powoduje to bowiem gwałtowny spadek cen rynkowych na ziarno kukurydzy i to
poniżej poziomu warunkującego zwrot kosztów produkcji naszym producentom. Koszty produkcji z suszeniem są o 20–30 EUR wyższe niż cena bezcłowej ukraińskiej kukurydzy. Sytuacja jest tym bardziej niekorzystna, że
wzmożony import przypada na okres żniw kukurydzianych w naszym kraju. Wielu producentów nie ma możliwości magazynowania całego zebranego
plonu, więc zmuszeni są oni do sprzedaży ziarna kukurydzy po zaniżonych
cenach. Także wielu producentów w naszym kraju nastawionych jest na
sprzedaż kukurydzy mokrej. Tacy producenci niestety są zupełnie zdani na
łaskę kupujących.
Jak wynika z informacji Federacji Branżowych Związków Producentów
Rolnych, parametry jakościowe kukurydzy ukraińskiej wwożonej obecnie do
Polski na granicy oceniane są tylko organoleptycznie.
Prosimy Pana Ministra o podanie bliższych danych o tym, jak zmienił się
eksport i import kukurydzy z Polski i do Polski, a także z krajów UE i krajów
trzecich oraz do krajów UE i krajów trzecich. Ponadto prosimy o podanie,
jak zmieniały się ceny kukurydzy w eksporcie i w imporcie oraz jak jest ona
oceniana pod względem jakości.
Z poważaniem			
Grzegorz Wojciechowski		
Wojciech Skurkiewicz		
Krzysztof Słoń			
Andrzej Pająk			
Przemysław Błaszczyk		
Zdzisław Pupa			
Henryk Górski			

Wiesław Dobkowski
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Dorota Czudowska
Janina Sagatowska
Robert Mamątow
Waldemar Kraska
Mieczysław Gil
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Odpowiedź
Warszawa, 29.11.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo znak BPS-043-43-1883/13 z dnia 18 listopada br. przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z Senatorami podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada br. w sprawie importu kukurydzy, uprzejmie informuję, co następuje.
Szacuje się że produkcja kukurydzy w bieżącym sezonie w Polsce wyniesie
3,9 mln ton tj. o 2,3% mniej niż w 2012 r. Dane handlowe odnośnie do kukurydzy
wskazują, iż w okresie I–IX 2013 do Polski zaimportowano 123,5 tys. ton kukurydzy
w porównaniu do 429 tys. ton w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z Ukrainy
przywieziono 32,1 tys. ton tj. o prawie 20 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Eksport w tym czasie wyniósł 548 tys. ton w porównaniu
do 298 tys. ton rok wcześniej. Oznacza to, iż w omawianym okresie Polska stała się
eksporterem netto ziarna kukurydzy. Informacje te dotyczą ogólnej wielkości wymiany handlowej w danym okresie opartej na danych Ministerstwa Finansów, bez wyszczególniania kierunku przeznaczenia do wykorzystania danego towaru (np. pasze,
spożycie).
Odnosząc się do kwestii kontroli jakości produktów rolnych pragnę podkreślić,
że organami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialnymi między innymi za kontrolę jakości handlowej produktów rolnych z przeznaczeniem na
paszę i do spożycia, przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, są Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcja
Weterynaryjna.
Kontrolę jakości handlowej produktów przywożonych z zagranicy przeprowadzają upoważnieni pracownicy z wojewódzkich inspektoratów JHARS. Kontrola jakości
artykułów rolno-spożywczych ma na celu sprawdzenie czy artykuły te spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej
oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało
zadeklarowane przez producenta. Obejmuje ona cechy artykułu rolno-spożywczego
dotyczące m.in. jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych, które nie są
objęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z uwagi na
brak obligatoryjnych przepisów regulujących jakość ziarna zbóż, Inspekcja JHARS
przeprowadza kontrolę jakości handlowej tej grupy produktów na zgodność z deklaracją producenta.
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów
trzecich obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:
– sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację danego artykułu rolno-spożywczego oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej, np. atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych,
– sprawdzenie oznakowania oraz warunków przechowywania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
– oględziny (ogólna ocena partii w zakresie cech organoleptycznych),
– pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych.
O zakresie i trybie kontroli decyduje inspektor biorąc pod uwagę specyficzne cechy
badanego produktu, warunki techniczne do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentację przedłożoną przez zainteresowany podmiot. Próbki do badań laboratoryjnych
inspektor może pobrać w przypadku, gdy ogólna ocena stanu ziarna przeprowadzona
na podstawie oględzin wykaże nieprawidłowości, np. zapach nieswoisty dla rodzaju
i gatunku zboża, obecność żywych lub martwych szkodników zbożowych. Po przeprowadzeniu kontroli o ile przepisy nie stanowią inaczej jest sporządzany Protokół
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kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy.
Dokument ten stanowi podstawę do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.
Jeżeli towar nie spełnia wymagań w zakresie jakości handlowej określonych
w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanych przez producenta, wojewódzki inspektor JHARS w drodze decyzji administracyjnej zakazuje wprowadzenia tego
produktu do obrotu (art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych). Decyzja ta podlega rygorowi natychmiastowej
wykonalności.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami IJHARS kontroluje zboże wyłącznie do celów
spożywczych. Minimalna ilość ziarna zbóż czy rzepaku podlegająca kontroli jakości
handlowej wynosi 15 t, a ziarna kukurydzy obrobionego wyłącznie przez śrutowanie
– 1 t. W bieżącym roku Inspekcja JHARS skontrolowała ogółem 64 partie ziarna kukurydzy przeznaczonego na cele spożywcze, o łącznej masie 25 141,6 t, w tym 20 partii
pochodzących z Ukrainy, o łącznej masie 437,6 t.
Natomiast nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad importem produktów roślinnych
obejmuje produkty przeznaczone do żywienia zwierząt. Czynności kontrolne obejmują
swoim zakresem kontrolę dokumentacji towarzyszącej przesyłce, kontrolę tożsamości
oraz kontrolę fizyczną, podczas której graniczny lekarz weterynarii może pobrać próby
paszy do badań laboratoryjnych w ramach realizacji krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości zdrowotnej
paszy. Po zakończonej kontroli graniczny lekarz wypełnia dokument potwierdzający
jej przeprowadzenie i jeżeli pasza spełnia wymagania prawa paszowego jest dopuszczana do obrotu na terenie UE. Dodatkowo informacja o kontroli, pobranych próbach,
badaniach laboratoryjnych, jest przekazywana do właściwego miejscowo, ze względu
na miejsce przeznaczenia przesyłki paszy, powiatowego lekarza weterynarii, który od
tej pory przejmuje nadzór nad jej dystrybucją i stosowaniem. Z danych Inspekcji wynika, że w okresie od 1 stycznia do 20 listopada br. przywieziono do Polski 40 893 ton
kukurydzy pochodzącej z Ukrainy z przeznaczeniem na pasze.
W roku 2013 żadna przesyłka kukurydzy paszowej nie została odrzucona przez
granicznych lekarzy weterynarii. Badania laboratoryjne wykonywane były w ramach
krajowego planu monitoringu i obejmowały następujące kierunki: GMO, aflatoksyny, pestycydy, skażenie Salmonellą. Wszystkie badania wykonywane w laboratoriach
urzędowych dały wynik ujemny (nie stwierdzono zagrożenia).
Odnosząc się do sytuacji cenowej należy podkreślić, że odnotowany spadek cen
na rynku krajowym wynika z ogólnej sytuacji popytowo-podażowej odnotowanej na
rynku światowym i UE, które są wzajemnie ze sobą powiązane i determinują zmiany
cen na rynku krajowym.
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW
w dniach 11–17 listopada br. na rynku krajowym cena kukurydzy ukształtowała się
na poziomie 652 zł/t i była wyższa o 1,8% niż w poprzednim tygodniu i niższa o 25,7%
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Średnia cena kukurydzy w UE-27 wynosiła w omawianym okresie 669 zł/t. Ziarno kukurydzy najtańsze było w Chorwacji (546 zł/t), Rumunii gdzie cena wynosiła
549 zł/t, i Bułgarii (554 zł//t). Najwięcej płacono za tonę kukurydzy w Niemczech
i Włoszech, odpowiednio 806 zł/t i 790 zł/t. W związku z powyższym należy podkreślić, iż krajowa sytuacja cenowa w sektorze kukurydzy odzwierciedla tendencje rynkowe jakie mają miejsce na rynku europejskim i światowym.
Odnośnie do wymiany handlowej należy wskazać, że przywóz zbóż w tym kukurydzy może odbywać się zarówno w ramach kontyngentów po obniżonych lub zerowych
stawkach celnych, jak też w ramach obowiązujących stawek taryfowych.
W wyniku akcesji do UE Polska przyjęła Wspólną Taryfę Celną Wspólnoty z dniem
1 maja 2004 r., co oznacza, że w imporcie produktów pochodzących z krajów trzecich
wszystkie kraje UE, w tym Polska, stosują te same stawki celne. Stawki te wynikają
z listy koncesyjnej UE do WTO (tzw. stawki związane), z umów o wolnym handlu,
zawartych przez UE z krajami trzecimi. Kompetencje w zakresie prowadzenia polityki handlowej leżą w wyłącznej gestii całej Wspólnoty Europejskiej i jej organów,
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a nie poszczególnych krajów członkowskich. Ze względu na utrzymujące się na rynku
światowym wysokie ceny zbóż stawka celna na import pszenicy twardej, pszenicy
zwyczajnej wysokiej jakości, żyta, kukurydzy, sorgo, orkiszu od początku roku 2013
wynosi 0 euro/t.
W ramach kontyngentów taryfowych otwieranych corocznie 1 stycznia przez KE można przywozić na teren UE-28 m.in. kukurydzę, dla której limit roczny wynosi 277 988 ton.
Obecnie tegoroczny limit nie został wykorzystany (stawka celna 0 euro/t).
Pragnę zapewnić, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco analizuje
sytuację na krajowym i światowym rynku kukurydzy, jak również pozostałych rynkach rolnych. W ramach swoich kompetencji oraz przy wykorzystaniu dostępnych
instrumentów przewidzianych w ramach prawa wspólnotowego, konsekwentnie dąży
do tego, aby w ramach obecnej i przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej realizowane były
działania mające na celu niwelowanie niekorzystnych zjawisk na poszczególnych
rynkach.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Krystyna Gurbiel
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Krzysztofa Słonia,
Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupy, Henryka Górskiego
oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Dziękujemy za odpowiedź na oświadczenie z 20 września br. w sprawie
dwóch mężczyzn skazanych w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Ośrodek Zamiejscowy w Rawie Mazowieckiej, co do których prokurator wywiódł
wątpliwe naszym zdaniem środki odwoławcze. Jak rozumiemy, w jednej
z tych spraw apelacja ostatecznie nie została wywiedziona, a w drugiej
apelacja została złożona. Pytamy, czy w związku z uchyleniem przepisu
art. 178a kodeksu karnego apelacja ta będzie przez prokuraturę popierana.
Chodzi o skazanego sześćdziesięcioletniego człowieka.
Dziękujemy za obszerne dane statystyczne dotyczące liczby skazań
i liczby odbywających karę za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Ponad dwanaście tysięcy takich więźniów to są porażające dane i dobrze, że
wreszcie prawnokarna odpowiedzialność za te czyny została zniesiona, bo
– jak wskazują inne podane przez Pana dane statystyczne – jazda rowerem
w stanie nietrzeźwości nie stanowiła istotnej przyczyny wypadków drogowych, groźnych dla innych użytkowników ruchu.
Zaniepokoiła nas jednak ta część odpowiedzi, w której uniknął Pan
wprost odpowiedzi na pytanie, czy żądanie kar w sprawach za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości jest objęte jakimiś instrukcjami i wytycznymi
prokuratora generalnego, czy też jest to całkowicie pozostawione widzimisię
poszczególnych prokuratorów.
Stawiamy zatem pytanie dotyczące już wszystkich spraw sądowych,
w których występują prokuratorzy. Czy prokurator generalny prowadzi jakąś politykę karną, czy prokuratorów wiążą jakieś jednolite zasady w zakresie żądania kar i apelowania wyroków, czy też mamy w tym zakresie kilka
tysięcy polityk karnych, tyle, ilu jest prokuratorów?
Z poważaniem			
Grzegorz Wojciechowski		
Wojciech Skurkiewicz		
Krzysztof Słoń			

Przemysław Błaszczyk
Zdzisław Pupa
Henryk Górski
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
Warszawa, 18.12.2013 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 18 listopada 2013 r., dotyczące
oświadczenia Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Panów Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Krzysztofa Słonia, Przemysława Błaszczyka, Zdzisława
Pupy, Henryka Górskiego i Jana Marii Jackowskiego z dnia 13 listopada 2013 r., zło-
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żonego na 43. posiedzeniu Senatu, uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze [Dz. U. 2011.270.1599 t.j.] prokuratorzy wykonujący obowiązki służbowe w zakresie dotyczącym czynności procesowych są niezależni.
Niezależni prokuratorzy prowadzą przewidziane prawem czynności procesowe
i podejmują samodzielnie decyzje ich dotyczące.
Powyższe gwarantuje prokuratorom art. 8 przywołanej ustawy, który w ust. 2
utrzymuje wprawdzie zasadę, że prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia,
wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora, co wiąże się z obowiązującą w prokuraturze zasadą hierarchicznego podporządkowania, ale zawiera zastrzeżenie, że nie
mogą one dotyczyć treści czynności procesowych.
Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze upoważnia Prokuratora Generalnego,
jako przełożonego wszystkich prokuratorów, do wydawania zarządzeń, wytycznych
i poleceń, ale również przewiduje, że akty te nie mogą dotyczyć treści czynności procesowych. W konsekwencji zarówno Prokurator Generalny, jak i prokurator przełożony,
w tym bezpośrednio przełożony, nie mogą w drodze poleceń, wytycznych czy zarządzeń nakazywać podległemu prokuratorowi dokonania czynności określonej treści.
W związku z powyższym w sprawach objętych zainteresowaniem Panów Senatorów Prokurator Generalny nie może określić wysokości żądanych kar, czy nakazania
bądź zakazania apelowania od wyroków sądów I instancji. Dodatkowo zważyć przy
tym należy, iż cytowana ustawa w art. 8 ust. 6 upoważnia prokuratora w przypadku,
gdy w postępowaniu sądowym ujawnią się nowe okoliczności, do samodzielnego podejmowania decyzji związanych z dalszym tokiem tego postępowania.
Na zakończenie uprzejmie informuję, że apelacja Prokuratora Rejonowego w Rawie
Mazowieckiej została w dniu 3 grudnia 2013 r. rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny-Odwoławczy [sygn. V Ka 1406/13] i częściowo uwzględniona. Sąd
dokonał zmiany w zakresie przypisanych oskarżonemu czynów przyjmując, iż dopuścił się wykroczenia stypizowanego w art. 87 §1a k.w. oraz przestępstwa określonego
w art. 244 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i orzekł kary wolnościowe.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Stanisława Koguta,
Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka,
Zdzisława Pupy, Henryka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego,
Alicji Zając, Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego,
Doroty Czudowskiej, Marka Martynowskiego,
Janiny Sagatowskiej, Roberta Mamątowa, Waldemara Kraski,
Mieczysława Gila, Jerzego Chróścikowskiego,
Stanisława Gogacza oraz Bolesława Piechy
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Wokół śledztwa prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej zaległa
w ostatnich miesiącach cisza. Prokuratura nie wydaje żadnych komunikatów o postępach tego śledztwa, które trwa ponad trzy i pół roku. Pytamy zatem o aktualny stan śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, a w szczególności o następujące sprawy.
Po pierwsze, czy to śledztwo jeszcze trwa, a jeśli trwa, to na jakim jest
etapie? Jaka część planu śledztwa została zrealizowana, a jaka część i jakie
czynności pozostają jeszcze do realizacji?
Po drugie, jakie wersje śledcze przyczyn katastrofy zostały już zbadane,
a jakie nadal podlegają badaniu? Czy jakiekolwiek wersje śledcze zostały
już wykluczone?
Po trzecie, czy powołani przez prokuraturę biegli zakończyli swoje prace
i przedstawili niezbędne ekspertyzy, a jeśli tak, to kiedy je zaprezentują?
Po czwarte, czy prokuratura dysponuje ekspertyzami naukowymi potwierdzającymi hipotezę, że samolot utracił część skrzydła w wyniku zderzenia z brzozą i w następstwie tego wykonał tak zwaną beczkę i runął? Czy
jakiś ekspert prokuratury niezależnie od komisji Millera naukowo potwierdził
tę wersję?
Po piąte, czy prokuratura przewiduje powołanie kolejnych biegłych, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
Po szóste, czy prokuratura oczekuje na sprowadzenie wraku samolotu
i czarnych skrzynek, czy podejmowała jakieś działania w celu ich sprowadzenia, czy były w tej sprawie jakieś wystąpienia i monity do władz rosyjskich, a jeśli tak, to z jakim skutkiem?
Po siódme, ilu prokuratorów zajmuje się obecnie śledztwem smoleńskim?
Po ósme, kiedy to śledztwo zostanie zakończone?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski		
Wojciech Skurkiewicz		
Stanisław Kogut		
Krzysztof Słoń			
Andrzej Pająk			
Marek Martynowski		
Przemysław Błaszczyk		
Zdzisław Pupa			
Henryk Górski			
Wiesław Dobkowski		
Stanisław Gogacz

Jerzy Chróścikowski
Alicja Zając
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Dorota Czudowska
Janina Sagatowska
Robert Mamątow
Waldemar Kraska
Mieczysław Gil
Bolesław Piecha
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Odpowiedź
Warszawa, 5.12.2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) oraz
art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990
roku Regulamin Senatu (tekst jednolity – M.P. z 2010 roku, Nr 39, poz. 542 z późn.
zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego, wspólnie z innymi senatorami, na
43. posiedzeniu Senatu w dniu 13 listopada 2013 r., dotyczące śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemarszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, przy piśmie oznaczonym sygnaturą
BPS/043-43-1885/13 z dnia 18 listopada 2013 roku.
Odnosząc się do zawartych w treści oświadczenia pytań należy stwierdzić, co następuje.
Śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pozostaje w biegu, a termin jego trwania przedłużono do dnia 10 kwietnia 2014 r. W chwili obecnej
wykonywane są różne czynności dowodowe związane z weryfikacją założonych wersji
śledczych.
Decyzja końcowa w tej sprawie zawierać będzie wnikliwą analizę zebranego materiału dowodowego, a co za tym idzie, odniesie się w sposób szczegółowy do wszystkich
założonych wersji śledczych, z których żadna w chwili obecnej nie została definitywnie
wykluczona.
W odniesieniu do zasięgniętych przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie opinii stwierdzić należy, iż oczekuje się na ich wpływ, w tym między innymi na opinię Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w zakresie; mechanoskopii, fizykochemii, badania broni należącej do funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu, będących na pokładzie samolotu Tu-154M nr 101 w dniu katastrofy,
jak i na kompleksową opinię zespołu biegłych powołanych postanowieniem z dnia
3 sierpnia 2011 r. w zakresie ustalenia okoliczności, przyczyn, przebiegu i skutków
katastrofy samolotu Tu-154M nr boczny 101, zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r.
w pobliżu lotniska „Smoleńsk Północny”, na terenie Federacji Rosyjskiej. Ponadto,
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie oczekuje na sądowo-lekarskie opinie
dotyczące zwłok ofiar katastrofy z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
WPO w Warszawie spodziewa się uzyskać niektóre z opinii do końca bieżącego
roku. Pozostałe opinie, zgodnie z deklaracjami biegłych, mają wpływać sukcesywnie
w przyszłym roku.
Podnieść należy, że odpowiedź na pytanie nr 4, zawarte w oświadczeniu Senatorów, znajdzie się w kompleksowej opinii zespołu biegłych, która ma zawierać ustalenia
dotyczące okoliczności, przyczyn, przebiegu i skutków katastrofy samolotu Tu-154M
nr boczny 101, o czym wspominano wyżej.
Odnosząc się do pytania nr 5 oświadczenia, wskazać należy, że prowadzący śledztwo prokuratorzy, co wielokrotnie podkreślano, nie ujawniają informacji o planowanych czynnościach i zamierzeniach w tej sprawie. Niemniej jednak obecnie nie można
wykluczyć, iż zaistnieje konieczność powołania kolejnych biegłych.
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, o czym już wielokrotnie informowano zarówno w komunikatach, jak i oświadczeniach, występowała do władz Federacji Rosyjskiej w sprawie przekazania wraku samolotu Tu-154M nr 101 oraz tzw.
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czarnych skrzynek. Jak podawano, Strona Rosyjska prezentuje stanowisko, iż wrak
samolotu wraz z jego rejestratorami, zostanie zwrócony Stronie Polskiej dopiero po
prawomocnym zakończeniu postępowania karnego prowadzonego na terenie Federacji Rosyjskiej.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego, Przemysława Błaszczyka,
Zdzisława Pupy, Henryka Górskiego, Wiesława Dobkowskiego,
Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego oraz Mieczysława Gila
skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego
Szanowny Panie Prezesie!
Zakaz uboju rytualnego zwierząt rzeźnych bez oszołomienia spowodował ograniczenie eksportu wołowiny z Polski na Bliski Wschód. Równocześnie według posiadanej przez nas wiedzy nastąpił wzrost eksportu wołowiny
z Polski do krajów Unii Europejskiej.
Prosimy Pana Prezesa GUS o podanie bliższych danych o tym, jak zmienił
się eksport mięsa wołowego z Polski do krajów UE i krajów trzecich w 2013 r.
w porównaniu z rokiem 2012. Zważywszy na to, że rok 2013 można podsumować tylko w zakresie pierwszego półrocza, prosimy o podanie danych
o wielkości eksportu wołowiny z Polski do krajów UE oraz państw trzecich
dotyczących pierwszego półrocza 2012 r. i pierwszego półrocza 2013 r.
Dodatkowo prosimy o podanie wielkości eksportu wołowiny za te lata
ogółem i w rozbiciu na kierunki eksportu, to jest do państw UE i państw
trzecich, w miarę możliwości w rozbiciu na poszczególne państwa. Prosimy
również o podanie analogicznych danych o imporcie wołowiny do Polski
z krajów UE i krajów trzecich. Ponadto prosimy o podanie, jak zmieniały się
ceny wołowiny w eksporcie i w imporcie. Prosimy też o podanie, jak kształtowało się spożycie mięsa wołowego w Polsce na tle spożycia w krajach Unii
Europejskiej.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski		
Wojciech Skurkiewicz		
Krzysztof Słoń			
Andrzej Pająk			
Marek Martynowski		
Przemysław Błaszczyk		

Zdzisław Pupa
Henryk Górski
Wiesław Dobkowski
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Mieczysław Gil

Odpowiedź
Warszawa, 29 listopada 2013 r.
Pani Senator
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2013 r. (data wpływu 19 listopada
2013 r.) znak: BPS/043-43-1886/13 dotyczące przekazania informacji statystycznych
– wnioskowanych w oświadczeniu złożonym przez Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego i grupę senatorów podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 listopada 2013 r. – na temat eksportu mięsa wołowego z Polski do krajów Unii Europejskiej
i do krajów trzecich w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012 w załączeniu przekazuję
w ujęciu tabelarycznym dane dotyczące eksportu i importu mięsa wołowego w pierw-

43. posiedzenie Senatu w dniu 13 listopada 2013 r.

117

szym półroczu 2012 r. oraz w pierwszym półroczu 2013 r. Jednocześnie uprzejmie
informuję, iż zbiór danych z handlu zagranicznego za I półrocze 2013 r. jest zbiorem
otwartym, w którym co miesiąc dane ulegają zmianie ze względu na wprowadzanie do
zbioru korekt z nadesłanych bądź spóźnionych deklaracji.
Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że Główny Urząd Statystyczny nie dysponuje danymi umożliwiającymi porównanie poziomu spożycia mięsa wołowego w Polsce i w innych
krajach Unii Europejskiej we wskazanych półroczach bieżącego i ubiegłego roku.
Z poważaniem
Janusz Witkowski
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Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu i importu dla pozycji 0201 – Mięso z bydła
świeże lub schłodzone i 0202 – Mięso z bydła zamrożone za okres I–VI 2013 r. przy
podstawie 2012 = 100
Wyszczególnienie

Eksport

Import

100,1

106,8

Kraje Unii Europejskiej

98,2

107,8

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

91,6

-

115,0

91,3

Ogółem

Kraje rozwijające się

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych
Mięso wołowe

1/2 roku 2013

1/2 roku 2012

spożycie na 1 osobę
w gospodarstwie domowym

0,08 kg

0,09 kg

wydatki na 1 osobę (zł)
w gospodarstwie domowym

1,88 zł

1,91 zł

Przeciętne miesięczne:
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Oświadczenie senatora Jana Wyrowińskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Pozwolę sobie zwrócić uwagę Pana Ministra na problem przedstawiony
mi przez kierownictwo i pracowników Gastronomiczno-Turystycznej Spółdzielni Spożywców w Toruniu, dotyczy on również innych podmiotów prowadzących bary mleczne na terenie całego kraju.
Zostałem poinformowany przez zainteresowanych o licznych kontrolach organów skarbowych w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi przez podmioty utrzymujące dotacje
przedmiotowe. Kontrole te prowadzone są na zlecenie resortu finansów.
Według przedstawicieli branży gastronomicznej mają one bardzo konkretny cel – odebranie przyznanych w ostatnich latach dotacji. Zarówno
w przedmiotowej spółdzielni, jak i w większości innych podmiotów prowadzących bary mleczne i korzystających z dotacji urzędnicy organów
skarbowych co roku (a w niektórych firmach nawet co miesiąc) w trakcie
ostatnich kilkunastu lat dokonywali kontroli gospodarowania przyznanymi dotacjami, uznawali działania w tym zakresie za prawidłowe i nie zgłaszali jakichkolwiek zastrzeżeń.
W ostatnim czasie powszechnie i radykalnie zmieniło się podejście organów skarbowych do kwestii dotyczących gospodarowania przyznanymi
środkami publicznymi w postaci dotacji. Według zainteresowanych kontrolujący zaczęli kwestionować dotychczasowe zasady gospodarowania dotacjami, które sami wcześniej przez szereg lat uznawali za prawidłowe.
Jedną z konsekwencji stwierdzenia odstępstw od norm gospodarowania
jest nakazanie zwrotu dotacji, która w praktyce zmusi podmioty z branży gastronomicznej do radykalnej redukcji zatrudnienia, ograniczenia, a być może
i zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej.
Zatem, biorąc pod uwagę wspomniane przeze mnie kwestie oraz wagę
podnoszonego problemu, zwracam się z prośbą do Pana Ministra o informacje na temat:
1) ilości prowadzonych tego typu kontroli na terenie całego kraju,
2) uzasadnienia wzrostu natężenia kontroli,
3) ilości podjętych decyzji przez podległe Panu służby skarbowe, skutkujących zwrotem dotacji publicznej.
Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiński

Odpowiedź
Warszawa, 20 grudnia 2013 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie nr BPS/043-43-1887/13 z dnia 18 listopada 2013 roku oświadczeniem, złożonym przez Pana Senatora Jana Wyrowińskiego
na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 13 listopada 2013 roku, uprzejmie przedstawiam
następujące wyjaśnienia.
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Na wstępie należy wskazać, że od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków
sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 254, poz. 1705), które nie wprowadza
znaczących zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Podkreślenia wymaga również fakt, iż orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie
zasad udzielania i rozliczania dotacji, kształtowane wyrokami wydawanymi w zakresie zarówno obowiązywania poprzedniego, jak i obecnego rozporządzenia, podobnie
jak akty prawne – musi być uwzględniane przez Ministra Finansów i organy skarbowe. Wspomnieć tu należy, iż wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wydane
w sprawach z zakresu dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych utrwalają dotychczasowe stanowisko Ministra Finansów.
Z przepisów ww. rozporządzenia jak również wynikającego z niego odwołania do
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182
z późn. zm.) wynika, że przedsiębiorcy może być udzielona dotacja przedmiotowa do
posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w powołanym rozporządzeniu. Określenie baru mlecznego zostało
precyzyjnie zawarte w art. 6 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym
za bar mleczny należy uznać przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą
w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodzienne posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Mając
na względzie zawartą w ustawie o pomocy społecznej definicję pojęcia „bar mleczny”
– należy podkreślić, iż jest to „zakład”, czyli wyodrębniona jednostka, jako całość,
spełniająca funkcję „masowego żywienia, w którym prowadzona jest sprzedaż potraw
mleczno-nabiałowo-jarskich wchodzących w skład posiłków całodziennych.
Dotowaniu podlegają posiłki sporządzane w barach mlecznych z surowców wymienionych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Z przepisów rozporządzenia nie
wynika, że lista surowców może być dowolnie ograniczona przez przedsiębiorcę, np. jedynie do tych składników, które są ujmowane we wnioskach przedsiębiorcy o przyznanie dotacji. Ma to znaczenie przy weryfikacji spełniania przez przedsiębiorcę warunku
stosowania marży gastronomicznej nie wyższej niż 30% wartości zakupionych surowców. Maksymalna marża w wysokości 30% powinna dotyczyć wszystkich surowców
wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia, nawet w sytuacji, w której posiłek
nie kwalifikuje się do objęcia dotacją, np. z uwagi na fakt, iż jest przygotowany także na bazie produktów mięsnych. Weryfikując prawidłowość udzielania dotacji należy
jednak mieć na uwadze, że dotowanie posiłków w barach mlecznych jest formą pomocy
społecznej. Dlatego też, jeżeli w wyniku użycia kosztownego surowca spoza listy, pomimo marży nie wyższej niż 30% cena potrawy dla konsumenta była wysoka na tle cen
innych potraw, należałoby to uznać za naruszenie warunków udzielania dotacji. Takie
podejście byłoby zgodne z rozumowaniem zaprezentowanym przez sądy administracyjne, które, rozpatrując inne sprawy z zakresu dotowania posiłków w barach mlecznych,
potwierdzały, że środki przeznaczone są na „wspomaganie osób o najniższych dochodach1”, dotacja „jest dotacja przedmiotową «do posiłków», a więc ma za zadanie bezpośrednio obniżyć cenę towaru (posiłku)2”. „Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca mógł
w granicach maksymalnej marży kalkulować cenę całkowicie dowolnie. Gdyby przyjąć, że jedynym warunkiem uzyskania dotacji jest niestosowanie przez przedsiębiorcę
marży większej niż 30% wartości zakupionych surowców, należałoby konsekwentnie
przyjąć, że przedsiębiorca wypłaconą mu […] dotację może przeznaczyć […] na dowolny
cel, w tym niezwiązany z prowadzoną działalnością gastronomiczną3”.
Należy jednocześnie zauważyć, że obowiązujące przepisy nie zawierają zakazu
sprzedaży w barach mlecznych innych potraw niż mleczno-nabiałowo-jarskich. Nie1

2

3

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 14 października 2005 r. – Sygn.
Akt I SA/Kr 1319/03
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 października 2011 r. –
Sygn. Akt I SA/Wr 870/11
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 października 2011 r. –
Sygn. Akt I SA/Wr 870/11
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dopuszczalna jest jedynie sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorca prowadzący bar mleczny
może korzystać z dotacji do posiłków mleczno-nabiałowo-jarskich pomimo wprowadzenia do menu niedotowanych potraw mięsnych, pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej ewidencji zużywanych surowców, która zapewni możliwość prawidłowego ich
rozliczenia i zapewnienia, że z dotacji będą wyłączone posiłki mięsne. W przypadku
dodatków, niebędących zasadniczo częścią posiłku, lecz udostępnianych konsumentowi (w tym udostępnianych na jego żądanie) weryfikacja spełniania przez nie warunku składu mleczno-nabiałowo-jarskiego nie jest konieczna, o ile nie są one uwzględniane w kalkulacji ceny potrawy.
Pragnę zauważyć, iż celem udzielania omawianej dotacji, zgodnie z dyspozycją
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest pomoc państwa w trudnych sytuacjach życiowych jednostki i rodziny, zmierzająca do bezpośredniego zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych, do których należy zaliczyć odpowiednie
wyżywienie. Dofinansowanie posiłków w barach mlecznych jest skierowane do ludzi
o niewielkich zasobach finansowych, których należy objąć socjalną ochroną, poprzez
zapewnienie im dostępu do tanich, ciepłych posiłków i dlatego co roku w ustawie budżetowej przewidywane są środki na wypłatę dotacji do tych posiłków.
Niemniej jednak podkreślić należy, iż środki przeznaczane na dotowanie posiłków
sprzedawanych w barach mlecznych stanowią środki publiczne, stąd też organy skarbowe mają obowiązek weryfikacji ich wykorzystania przez przedsiębiorcę. W związku
z tym pracownicy administracji skarbowej przeprowadzają kontrole przedsiębiorców
prowadzących bary mleczne. Jednocześnie muszę wskazać, że liczba kontroli oraz
zwrotów dotacji spada. W 2013 roku w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek
liczby kontroli o ponad 34% (ze 197 do 129), natomiast decyzji skutkujących zwrotem
dotacji o ponad 37% (z 37 do 23).
Reasumując, pragnę zapewnić, że działania organów skarbowych nie mają na celu
utrudniania przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze,
ale wyłącznie przeciwdziałania przypadkom, w których przedsiębiorcy nie powinni
niezasadnie korzystać z pomocy państwa w dotowaniu posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Działania te wspierają podmioty prawidłowo wykorzystujące przedmiotowe dotacje racjonalizując zasady właściwej dystrybucji przez państwo dostępnych środków przeznaczanych na pomoc społeczną.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senator Alicji Zając
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Zdrowia opublikowało i przedstawiło do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt ten ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, które określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach
świadczeń opieki zdrowotnej, refundowane przez NFZ.
W przedstawionym projekcie resort zdrowia zaproponował między innymi zmiany limitów finansowania wyrobów medycznych. W większości przypadków zostały one zwiększone, jednak w przypadku limitu finansowania
ortez limit ten został obniżony. W katalogu protez kończyn dolnych zostały wprowadzone nowe pozycje. Wyodrębnione zostały wyroby medyczne,
w przypadku których kontynuacja zaopatrzenia może odbywać się na zlecenie pielęgniarki lub położnej.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy ministerstwo planuje sporządzić, wzorem listy leków refundowanych, listę przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, co zapewni kontrolę jakości wyrobów medycznych?
2. Czym podyktowane jest tak radykalne zmniejszenie w przypadku refundacji ortez? Dotychczas w przypadku kończyn górnych refundacją objęte
są pięćdziesiąt dwie pozycje, a zgodnie z projektem rozporządzenia ma ich
być pięć, zaś jeśli chodzi o kończyny dolne, to zamiast sześćdziesięciu dwóch
pozycji ma być tylko osiem.
Z poważaniem
Alicja Zając

Odpowiedź
Warszawa, 2013.11.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Alicji Zając – Senatora RP, dotyczące projektu
rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
przekazane przy piśmie Wicemarszałka Senatu, Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, znak:
BPS/043-43-1888/13, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska w sprawie.
Projekt rozporządzenia z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa katalog wyrobów medycznych, jakie przysługują świadczeniobiorcom, wraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich
finansowania oraz warunków ich realizacji. Projekt uwzględnia specyfikę świadczeń
opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców.
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W projekcie rozporządzenia podniesiono limity finansowania większości wyrobów
medycznych np. protez kończyn górnych i dolnych. Wyodrębniono w katalogu protez
kończyn dolnych nowe pozycje, dokonano przejrzystego podziału ortez na seryjne oraz
wykonywane na zamówienie, uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, a także dookreślono zapisy budzące niejasności podczas interpretacji przepisów. W przebiegu prac usystematyzowano nazewnictwo, usunięto archaizmy wyrobów
medycznych już niestosowanych lub stosowanych bardzo rzadko. Wśród ortez kończyn dolnych wykonywanych na zamówienie wyróżniono sześć pozycji. Zapewniono
również możliwość otrzymania wyposażenia dodatkowego w postaci pasa biodrowego
lub kosza biodrowego. W ortezach kończyn dolnych produkowanych seryjnie wskazano dziewięć pozycji, jednocześnie wyłączając zaopatrzenie w opaski elastyczne. Grapa
ortez kończyn górnych wykonywanych na zamówienie zawiera dwie pozycje, wykonywanych seryjnie – siedem. Katalog ortez zawarty w projekcie umożliwia zaopatrzenie
wszystkich stawów kończyn górnych i dolnych przy występowaniu ich dysfunkcji.
Ponadto, w zakresie wprowadzenia refundacji wyrobów medycznych wzorem listy leków refundowanych, uprzejmie informuję, iż 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.) istnieje możliwość złożenia wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej
ceny zbytu wyrobu medycznego. Wnioskodawcą takiego wniosku może być wytwórca
wyrobów medycznych, jego autoryzowany przedstawiciel, dystrybutor albo importer,
w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679, z późn. zm.).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki

