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52. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Niniejsze oświadczenie kieruję do Pana Premiera w sprawie wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad instytucjami finansowymi.
Dnia 14 stycznia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła
do konsultacji projekt „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF”. Komisja zakłada, że zasady te powinny zostać przyjęte
przez instytucje nadzorowane nie później niż do końca 2014 r.
Obowiązujące przepisy nie zawierają umocowania KNF do określania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Skierowanie zasad corporate goverance do konsultacji wraz z wyrażonym wprost
oczekiwaniem, że instytucje finansowe będą je, co do zasady, stosowały,
nastąpiło zatem bez podstawy. Działanie takie narusza art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa.
W myśl §4 ust. 1 przedstawionego przez KNF projektu zasad „instytucja nadzorowana powinna uwzględniać wymogi wynikające z przepisów
prawa oraz rekomendacji nadzorczych (...), a także m.in. indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru”. Wymóg uwzględniania rekomendacji
nadzorczych oraz indywidualnych zaleceń sprzeczny jest z obowiązującym
w Polsce prawem. Rekomendacje nadzorcze nie mieszczą się bowiem w konstytucyjnym katalogu aktów prawnych, a zatem nie mają mocy powszechnie
obowiązującej. Zalecenia nadzorcze nie mają formy decyzji administracyjnej,
zatem także nie mogą nakładać na instytucję nadzorowaną żadnych obowiązków. Stosowanie zarówno rekomendacji, jak i zaleceń indywidualnych
może mieć wyłącznie charakter dobrowolny – niedopuszczalne jest zatem ich
zrównywanie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
W piśmie kierującym projekt do konsultacji, adresowanym do organizacji
i instytucji rynku finansowego, podpisanym przez przewodniczącego Komisji
Nadzoru Finansowego, wskazano ponadto, że stosowanie zasad przez instytucje nadzorowane przez KNF będzie przedmiotem okresowej weryfikacji
w ramach procesu BiON (badania i oceny nadzorczej) oraz w toku przeprowadzanych inspekcji.
Pomimo iż z obowiązujących przepisów wywieść można upoważnienie
KNF do przeprowadzania oceny BiON wyłącznie w odniesieniu do części
uczestników rynku (banków i domów maklerskich), komisja posługuje się
tym instrumentem dla dokonywania oceny także innych uczestników rynku,
takich jak powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) i zasady ubezpieczeń (zakłady reasekuracji). Brak
podstaw prawnych do nakładania na te podmioty obowiązku poddania się
takiej ocenie, jak również do nakładania obowiązków będących konsekwencją wyników oceny powoduje, że z faktu przeprowadzenia takiej oceny nie
mogą wynikać żadne skutki prawne dla tych podmiotów. Kryteria oceny
BiON dla tych podmiotów zostały ustalone arbitralnie przez organ administracji publicznej i nie mogą stanowić podstawy do wykonywania działań
nadzorczych przez KNF.
Warto nadmienić, że ocena BiON dokonywana jest nie tylko w oparciu
o analizę wskaźnikową, lecz także w oparciu o tak zwaną ocenę ekspercką
(wydawaną na tak zwanych panelach eksperckich, w skład których wchodzą przedstawiciele departamentów UKNF zaangażowanych w proces sprawowania nadzoru nad danym podmiotem). Ocena ekspercka, której charakter jest wysoce uznaniowy, ma zarazem zasadnicze znaczenie dla końcowej (całościowej) oceny BiON. Całościowa ocena BION jest wydawana bez
możliwości złożenia jakichkolwiek zastrzeżeń bądź wyjaśnień przez podmiot
podlegający ocenie, nie istnieje także jakakolwiek możliwość korekty tej oceny. O ile w przypadku protokołów z kontroli przeprowadzanych przez KNF
podmioty nadzorowane mają możliwość zgłaszania zastrzeżeń i wyjaśnień,
o tyle w przypadku oceny BiON możliwości takiej nie ma.
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Kolejnym przykładem działań KNF podejmowanych bez podstawy
prawnej jest wydawanie przez komisję rekomendacji w zakresie polityki
dywidendowej, adresowanych do powszechnych towarzystw emerytalnych
(PTE), towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) czy zakładów ubezpieczeń
(reasekuracji). O ile prawo bankowe zawiera upoważnienie dla KNF do wydawania dla banków rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego
i stabilnego zarządzania bankami, o tyle nie ma analogicznego uprawnienia
KNF w odniesieniu do wymienionych wyżej podmiotów. W rekomendacjach
zostały określone kryteria, po spełnieniu których podmioty nadzorowane powinny przeznaczyć wypracowany zysk na wzmocnienie swojej bazy kapitałowej – w tym kryteria dotyczące wspomnianej wyżej oceny BiON. Przykładowo: w rekomendacjach dotyczących zakładów ubezpieczeń (reasekuracji)
z dnia 13 lutego 2012 r. KNF zarekomendowała, „aby zakłady ubezpieczeń/
reasekuracji przyjęły zachowawczą politykę dywidendową, a wypracowany
zysk przeznaczyły na wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej”. Rekomendacja ta została uzupełniona szczegółowymi zaleceniami, aby dywidendy
w ogóle nie wypłacały zakłady spełniające choćby jeden z warunków określonych przez KNF, wśród których znalazł się m.in. określony poziom oceny
BiON. W przypadku pozostałych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji KNF
wprowadziła ograniczenia dopuszczalnego poziomu dywidendy, która może
być wypłacana. Takie działanie KNF oznacza złamanie konstytucyjnych zasad ochrony własności i wolności gospodarczej.
Wskazane przykłady dowodzą, że Komisja Nadzoru Finansowego wkroczyła na pole zastrzeżone dla regulatora, zastępując go w tworzeniu norm
dotyczących funkcjonowania rynku finansowego. Stosowanie opisanych
praktyk przez KNF nie tylko narusza prawo, lecz także znacząco zwiększa
ryzyko prowadzenia działalności przez podmioty nadzorowane oraz ogranicza przejrzystość rynku finansowego. Organ nadzoru powinien być wyposażony w daleko idące uprawnienia nadzorcze i nie powinien wahać się z nich
korzystać, gdy zachodzi taka potrzeba, nie może jednak zastępować prawodawcy, zwłaszcza w kwestiach pozostających w świetle Konstytucji RP
materią ustawową.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera o podjęcie działań w celu zapewnienia przestrzegania prawa przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Grzegorz Bierecki

Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
NADZORU FINANSOWEGO
Warszawa, 19 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do prośby Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2014 r. (SPRM-4813-206-(1)/14) o ustosunkowanie się do wniosków zawartych w oświadczeniu Senatora Grzegorza Biereckiego złożonym podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu
10 kwietnia 2014 r. pragnę przedstawić następujące stanowisko.
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Sprawowanie nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) ma nie tylko aspekt negatywny, polegający na stwierdzaniu i sankcjonowaniu uchybień
prawa, eliminowaniu zjawisk niepożądanych, ale również jest działaniem o charakterze pozytywnym i konstruktywnym.
Mając na uwadze wspomniany aspekt pozytywny nadzoru ustawodawca przewidział, że zadania KNF obejmują również podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjność (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.).
Należy pamiętać, że wykonywanie nadzoru bieżącego jako zasadniczy środek zapewniający prawidłowe funkcjonowanie instytucji finansowych, realizowany w drodze kontroli, musi być ukształtowane prawnie tak, aby nie ingerowało nadmiernie
w działalność kontrolowanego podmiotu i nie wpływało dezorganizująco na jego funkcjonowanie. Zarazem kształt mechanizmu nadzorczego powinien być skonstruowany
normatywnie w sposób zapewniający podejmowanie reakcji nadzorczych w możliwie
najszybszym czasie.
Uznaje się, że ideałem mechanizmu kontrolnego jest samokontrola (autoregulacja), która prowadzi do natychmiastowego sygnalizowania odstępstw od założonego
wzorca postępowania, czyli do natychmiastowego wdrożenia procedur, które mają eliminować niepożądane odstępstwa (por. Paweł Wajda, Rola decyzji administracyjnej
w nadzorze nad polskim system finansowym, Warszawa 2009, s. 312).
W przypadku systemu finansowego istotne jest zatem położenie nacisku na jak
najwcześniejsze zapobieganie kryzysom poprzez podejmowanie zachowań korygujących działalność i sytuację podmiotów nadzorowanych.
Poprzez pryzmat celu prawnego, któremu ma służyć całokształt działalności KNF,
należy widzieć tworzenie elastycznych mechanizmów nadzorczych, łączących w sobie zalety autoregulacji rynku i regulacji prawnej. Tego rodzaju działania KNF podejmowane są w formie działalności społeczno-organizatorskiej. Są to czynności, przy
których chodzi o świadomy i celowy wpływ na podmioty nadzorowane przy pomocy
podania rzetelnych i pełnych zapatrywań KNF na określony temat. Działalność ta nie
ma przy tym charakteru jednostronnego, władczego i nie polega na ustanawianiu nakazów i stosowaniu przymusu administracyjnego. Przekazanie informacji nie posiada
imperium charakterystycznego dla działań Państwa. Akt informacyjno-wyjaśniający
nie jest aktem władczym w jakikolwiek sposób. Nie stanowi on środka władzy nakazowo-egzekucyjnej, ani nie wywołuje, jak decyzja administracyjna, skutków w postaci kształtowania skonkretyzowanej sytuacji prawnej danego podmiotu. Celem takich
działań jest co prawda wywołanie określonego zachowania podmiotu nadzorowanego,
który jest odbiorcą informacji i w tym sensie komunikat władzy publicznej może rodzić
pewne skutki zewnętrzne. Jednak w takim przypadku nie mamy do czynienia z regulacją prawną. Wskazać nadto trzeba, iż powszechnym w literaturze przedmiotu jest
uznawanie różnorodnych działań informacyjnych, propagandowych, czy też uświadamiających za przejaw działań społeczno-organizatorskich. Reprezentatywna jest tu
opinia Katarzyny Kłosowskiej, która wskazała, że działania społeczno-organizatorskie
polegają głównie na informowaniu, ostrzeganiu, instruowaniu czy wspieraniu radą
obywateli czy innych podmiotów (Katarzyna Kłosowska, monografia: Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji, Rzeszów 2009, s. 160).
W pełni uprawnione jest twierdzenie, iż podstaw prawnych dla wspomnianych
działań organizatorsko-społecznych można i należy poszukiwać w normach prawnych określających zadania organu administracji, w tym przypadku KNF. Wydawanie stanowisk interpretacyjnych, przygotowywanie zasad ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych jako czynność faktyczna organu nadzoru (działalność organizatorsko-społeczna) swoje umocowanie prawne wywodzi z przepisu art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, określającego
zadania organu nadzoru.
Zarówno dokument „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
jak również stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, za-
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kładów ubezpieczeń/reasekuracji) są bowiem formą realizacji obowiązku podejmowania przez organ nadzoru działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku
finansowego oraz działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania
rynku finansowego. W takim przypadku brak jest konieczności wyposażenia organu
nadzoru w szczególną normę kompetencyjną, albowiem wystarczające jest odnalezienie łączności między zadaniami organu nadzoru a podejmowanym działaniem organizatorsko-społecznym. Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
(verba legis: „podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku
finansowego”) stanowi samodzielną podstawę do przedstawiania stanowisk, opinii,
ostrzeżeń publicznych czy indywidualnych przez KNF lub Urząd KNF (także działań
w oparciu o nadane Przewodniczącemu KNF uprawnienia prokuratora).
Na podstawie tego przepisu KNF może podejmować działania o charakterze niewładczym, w tym realizować inicjatywy, które będą wypełniać cele określone przez
ustawodawcę (art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – bezpieczeństwo,
stabilność, zaufanie do rynku, ochrona interesów uczestników rynku). Zachęcanie do
podejmowania działań poprawiających stan nadzoru korporacyjnego i relacji z klientami, a także zapewnienie stabilności finansowej instytucji poprzez racjonalną politykę dywidendową tych instytucji, mieści się w dyspozycji art. 2 ustawy o nadzorze nad
rynkiem finansowym.
W praktyce nadzorczej podmioty nadzorowane częstokroć same wskazują na konieczność objęcia niektórych obszarów ich działalności stanowiskami KNF, ponieważ
stanowiska w długim okresie czasu sprzyjają poprawie bezpieczeństwa rynku finansowego, budowie zaufania do tego rynku oraz jego rozwojowi, co leży w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów. Stanowiska KNF są ponadto ważnym argumentem dla
organów statutowych, takich jak zarząd czy rada nadzorcza do zmniejszenia ekspozycji na ryzyko, pozwalając na prowadzenie działalności biznesowej z wyważeniem interesów akcjonariuszy i klientów oraz w sposób nienaruszający stabilności krajowego
systemu finansowego.
W piśmiennictwie prawniczym wskazuje się, że rozwiązania legislacyjne nie zastąpią wzorców kultury korporacyjnej, będących tworem praktyki gospodarczej i doświadczenia społecznego (por. Grzegorz Domański, W imieniu właścicieli, dziennik
Rzeczpospolita z dnia 10 maja 2000 r.). Zasady ładu korporacyjnego ze swojej istoty
stanowią zatem odpowiedź na dynamiczny charakter rynku finansowego i zjawisk na
nim zachodzących.
Opisane powyżej formy aktywności nadzorczej KNF służą wyznaczeniu przez organ
nadzoru pożądanych standardów. Tak pojmowane stanowiska, zbiory zasad KNF są
pozbawione mocy prawnej, lecz wiążące siłą perswazji i autorytetu Państwa w imieniu
którego KNF nadzoruje rynek finansowy. Innymi słowy, skuteczny nadzór wymaga
zarówno narzędzi odziaływania władczego, jak również niewładczego („miękkiego”).
Odnosząc się w szczególności do dokumentu „Zasady ładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych” pragnę zauważyć, że coraz istotniejszą rolę wśród
instrumentów autoregulacji rynku finansowego odgrywają normy nadzoru korporacyjnego (corporate governance), które stają się standardem w obrębie rozwiniętych
rynków kapitałowych, będąc podstawą do poprawy konkurencyjności i skuteczności
działania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, a także do umacniania praw udziałowców oraz ochrony osób trzecich – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 15 października
2004 r. ustanawiająca Europejskie Forum Ładu Korporacyjnego – Dz. Urz. UE L 321
z 22.10.2004, str. 53, z późn. zm. oraz Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2010, str. 28) dotyczące m.in. poprawy ładu
korporacyjnego (por. również Paweł Wajda, Rola decyzji administracyjnej w nadzorze
nad polskim system finansowym, Warszawa 2009, s. 327).
Nadzór korporacyjny przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa systemu finansowego dzięki wykorzystaniu procedur zarządzania bieżącą działalnością przedsiębiorstw oraz poprzez monitorowanie i dyscyplinowanie instytucji finansowych.
Zaproponowany przez KNF dokument „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych” jest zbiorem zasad określających postępowanie instytucji nadzoro-
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wanych w przedmiocie przejrzystości ich organizacji, funkcjonowania kontroli i nadzoru wewnętrznego, działania ich organów statutowych oraz postępowania w relacjach
zewnętrznych, w szczególności względem klientów.
Przedstawione w analizowanym dokumencie rozwiązania opierają się na doświadczeniach nadzorczych KNF z zakresu nadzoru bankowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego, nad rynkiem kapitałowym oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Wykorzystano również wypracowane wcześniej reguły ładu korporacyjnego
zawarte w następujących dokumentach:
1) Ramy ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach – Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 (2011/2181 INI),
2) The UK Stewardship Code – wrzesień 2012,
3) Green Paper – The UE corporate governance framework – z dnia 5 marca 2011 r.,
4) Corporate Governance and the Financial Crisis (Conclusions and emerging good
practices to enhance implementation of the Principles) opracowane przez Directorate for Financial and Enterprise Affairs OECD Steering Group on Corporate
Governance – z dnia 24 lutego 2010 r.,
5) The High-Level Group on Financial Supervision in the EU – Chired by Jacques de
Larosiere Raport z dnia 25 lutego 2009 r.,
6) 3L3 Task Force on international governance (TFIG) – październik 2009 r.,
7) Principals for enhancing corporate governance (Basel Committee on Banking Supervision – październik 2009,
8) A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities Financial recommendations – final recommendations z dnia 26 listopada
2009 r. – opracowane na zlecenie premiera Wielkiej Brytanii,
9) Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004.
KNF oczekuje, że dokument „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” stanie się istotną podstawą programową w strategicznej polityce korporacyjnej podmiotów nadzorowanych. Jednocześnie zasady określone w tym dokumencie
nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Nowoczesne mechanizmy nadzorcze obejmują, oprócz instrumentów władczego
oddziaływania, także mechanizmy samoregulacji – o czym szerzej wspomniano na
początku pisma. W praktyce oznacza to, że podmiot nadzorowany ma swobodę decyzji, czy wdraża, czy też nie określonej zasady, przy czym, gdy określonej zasady nie
wprowadza, oczekuje się wytłumaczenia w oparciu o regułę „przestrzegaj lub wyjaśnij”
(„comply or explain”).
Zatem przyjęcie zasad ładu korporacyjnego następuje na zasadzie dobrowolnej,
choć odstąpienie w pełnym zakresie powinno nastąpić tylko, gdy kompleksowe wprowadzenie określonej zasady byłoby nadmiernie uciążliwe.
Ponadto przyjęcie zasad ładu korporacyjnego następuje proporcjonalnie do skali
prowadzonej działalności, choć instytucje powinny dążyć do stosowania ich w jak
najszerszym zakresie. Sposób wdrożenia zasad ładu korporacyjnego należy do decyzji
podmiotu nadzorowanego. Możliwe jest przyjęcie proste poprzez włączenie do aktów
wewnętrznych lub wdrożenie poprzez odwzorowanie we własnych regulacjach. Jednak wprowadzenie szczegółowych wytycznych przez instytucje nadzorowane dla realizacji niektórych zasad, wydaje się nieuniknione. Zasady ładu korporacyjnego stają się
wówczas elementem samoregulacji podmiotów nadzorowanych, a kontrola wdrożenia
i przestrzegania zasad należy do organu nadzorującego instytucji finansowej (np. rady
nadzorczej).
Ze stosowania zasad ładu korporacyjnego wyłączone zostaną podmioty enumeratywnie wymienione, gdy skala ich działania i forma prawna uniemożliwiają lub czynią
nieproporcjonalnie trudnym wdrożenie zasad (dotyczy to dziewięciu podmiotów – m.in.
agentów transferowych, agentów firm inwestycyjnych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).
Sukces instytucji finansowej zależy od niej samej, ale i od grupy określonych interesariuszy. Wartość instytucji w dłuższej perspektywie i zaufanie do niej budowane
jest poprzez przestrzeganie interesów wszystkich właścicieli z odpowiednim uwzględnieniem innych interesariuszy (np. obligatariuszy, wierzycieli, klientów, pracowni-
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ków). Stąd zasady ładu korporacyjnego dotyczą relacji pomiędzy właścicielami, zarządzającymi, nadzorującymi, a także innymi podmiotami zainteresowanymi działaniami
instytucji i wpływającymi na funkcjonowanie instytucji.
W piśmie z 14 stycznia 2014 r. (DKS/075/1/1/14) do organizacji i instytucji rynku
finansowego zamieszczonym na stronie internetowej KNF (KNF → Aktualności → Konsultacje dokumentu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez
KNF”) podkreślono, że stosowanie zasad wyrażonych w dokumencie będzie przedmiotem okresowej weryfikacji w ramach procesu BION (badania i oceny nadzorczej
– proces BION polega na wewnętrznej ocenie nadzorczej KNF, dokonywanej w oparciu
o dane przekazywane przez podmioty nadzorowane i dane pochodzące z monitoringu
ostrożnościowego) oraz w toku przeprowadzanych inspekcji. Oznacza to, że celem weryfikacji będzie potwierdzenie faktu stosowania zasad, co jest naturalną konsekwencją przekonania KNF, że podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego,
jako instytucje zaufania publicznego powinny prowadzić działalność z zachowaniem
najwyższej staranności, której służy stosowanie zasad ładu korporacyjnego, w tym
zasad, na które wskazuje KNF.
Nie należy również zapominać, że „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF” służą realizacji idei „nadzoru zintegrowanego” nad rynkiem
finansowym, która legła u podstaw organizacyjnej integracji organów nadzoru nad
rynkiem finansowym w ramach ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Mając na uwadze stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji
finansowych pragnę wskazać, jak następuje.
1) Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI)
Stanowiska KNF w zakresie polityki dywidendowej skierowane do TFI są aktami
o charakterze instrukcyjnym, stanowiącym oficjalną dydaktykę organu nadzoru, na
okoliczność rodzajów ryzyka związanych z poddaną nadzorowi działalnością.
Podkreślenia wymaga, że przedmiotowe stanowiska zawierają kryteria, które
w sposób bezpośredni odnoszą się do stabilności finansowej TFI.
Dodatkowym kryterium zawartym w stanowiskach jest ocena BION uzyskana
przez dane TFI, która powinna być uwzględniana przez właściwe organy TFI przy decyzjach dotyczących sugerowanego poziomu dywidendy.
Stanowiska dotyczące polityki dywidendowej TFI, ze względu na niewiążący charakter nie stanowią samodzielnej przesłanki do stwierdzenia działalności podmiotu
nadzorowanego z naruszeniem przepisów prawa. Niemniej, okoliczności związane
z zastosowaniem się do przedmiotowych stanowisk mogą być brane pod uwagę przez
organ nadzoru w sytuacji, gdy w toku sprawowanego nadzoru dojdzie do zmaterializowania się określonego ryzyka, a materiały dowodowe w sprawie będą wskazywać,
że organy TFI posiadały wiedzę o występujących czynnikach ryzyka. W takiej sytuacji,
gdy pomimo tej wiedzy i stanowiska KNF podjęto czynności, które np. nie zabezpieczały w sposób należyty interesów klientów TFI, KNF w ramach przyznanych jej kompetencji może zastosować odpowiednie środki nadzorcze.
2) Powszechne towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń/reasekuracji
W odniesieniu do stanowisk organu nadzoru dotyczących polityki dywidendowej
zakładów ubezpieczeń/reasekuracji, należy wskazać, że ustawodawca określa wyłącznie podstawowe wskaźniki wypłacalności dla tych podmiotów nadzorowanych, stanowiące minimum w zakresie wymogów wypłacalności. Przewidziane prawem sankcje
związane z naruszeniem tych wskaźników, włącznie z cofnięciem zezwolenia na wykonywanie działalności stanowią najbardziej dotkliwe sankcje nadzorcze. Naruszenie
ustawowych wymogów wypłacalności oznacza bowiem, że środki powierzone instytucji finansowej przez jej klientów są zagrożone. Osoby piastujące funkcje kierownicze w tych instytucjach finansowych nie tylko nie powinny dopuścić do powstania
bezpośredniego zagrożenia uzyskania przez klientów należnych im świadczeń, ale
przede wszystkim powinny prowadzić działalność w sposób, który nie będzie generował ryzyka powstania takiego stanu zagrożenia. Podstawowym sposobem obniżania
wymienionego ryzyka pozostaje utrzymywanie przez instytucję finansową kapitałów
(środków) własnych na odpowiednio wysokim poziomie. W konsekwencji, w przypadku identyfikacji czynników ryzyka wpływających na zwiększenie poziomu tego ryzyka
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w odniesieniu do konkretnej instytucji finansowej, pojawia się potrzeba zapewnienia
odpowiedniego poziomu kapitału jako bufora bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez odpowiednią politykę dywidendową, kształtowaną zgodnie ze stanowiskami KNF. Ponieważ analiza przeprowadzana w ramach oceny BION stanowi narzędzie pomocne przy
identyfikacji poziomu ryzyka dla danej instytucji finansowej, wykorzystanie wyników
tej analizy w polityce dywidendowej podmiotów nadzorowanych jest celowe.
Także w przypadku powszechnych towarzystw emerytalnych KNF sugeruje tym
podmiotom nadzorowanym wzmocnienie swojej bazy kapitałowej poprzez odpowiednią politykę dywidendową, zwłaszcza wtedy, gdy sytuacja kapitałowa i majątkowa
powszechnego towarzystwa emerytalnego wskazuje na niski poziom zdolności do pokrycia ewentualnego niedoboru w zarządzanym otwartym funduszu emerytalnym lub
ocena ryzyka związanego z prowadzoną przez towarzystwo działalnością wskazuje na
jego podwyższony poziom.
Reasumując, w wyniku polityki dywidendowej konsekwentnie realizowanej
w ostatnich latach zgodnie ze stanowiskami KNF baza kapitałowa sektora finansowego w Polsce uległa istotnemu wzmocnieniu. Stan ten pozytywnie wpływa na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego jako całości, jak i poszczególnych instytucji
finansowych. W obecnych warunkach rynkowych jest to ważny aspekt obniżający
ryzyko systemowe i utrzymujący zaufanie do sektora finansowego. W wymagającym
otoczeniu gospodarczym bufory kapitałowe są podstawą stabilności i dalszego rozwoju instytucji finansowych.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatora Grzegorza Biereckiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W związku z rosnącym zaniepokojeniem społecznym oraz z coraz większą liczbą skarg na rażąco wygórowane opłaty likwidacyjne w przypadku
odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z funduszami inwestycyjnymi,
tak zwanych polisolokat, coraz liczniejszymi procesami sądowymi i pozwami
zbiorowymi osób, które postanowiły zrezygnować z tego typu toksycznych
produktów, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o to, by Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła odpowiedzi na następujące pytania:
1. Ile tego typu umów w skali całego kraju zawarto z bankami i firmami
ubezpieczeniowymi i na ile można szacować ich łączną kwotę?
2. Na ile można szacować dotychczasowe straty klientów, którzy już rozwiązali swe umowy, oraz potencjalne straty pozostałych osób z tytułu tak
zwanych polisolokat?
3. Jakie prowizje pobierały banki od firm ubezpieczeniowych i na ile
można szacować ich łączną sumę z tytułu zawierania tego typu umów?
4. Czy tego typu umowy – polisolokaty – nie budziły obaw KNF o to, że
są one sprzeczne z polskim prawem i rażąco naruszają interesy uczestników
rynku finansowego?
5. Czy polisolokaty w Polsce naruszały art. 3853 pkt 17 kodeksu cywilnego?
6. Czy tego typu umowy ubezpieczenia na życie zawierane z funduszem
inwestycyjnym nie miały charakteru umów pozornych, bo tak naprawdę nikogo i niczego nie ubezpieczały, miały na celu jedynie obejście obowiązującego w Polsce prawa i od samego początku były inwestycjami wysokiego
ryzyka?
7. Czy umowy te były przez KNF monitorowane i kontrolowane? Jakiego rodzaju zalecenia dla firm ubezpieczeniowych wydała KNF w tych
sprawach? Dlaczego duże firmy ubezpieczeniowe i banki nie stosowały się
do tych zaleceń, stosując przez lata tak zwany misseling, czyli nieuczciwą
sprzedaż i wprowadzanie w błąd klientów polisolokat?
8. Czy działania banków i firm ubezpieczeniowych w zakresie polisolokat nie należy traktować jako formę bezprawnego wzbogacenia się oraz
zorganizowaną i zaplanowaną próbę wyłudzenia ogromnych kwot pieniędzy
od milionów polskich klientów?
9. Czy fakt kontynuowania tego typu umów przez banki i firmy ubezpieczeniowe i jedynie pozorne zmiany zapisów klauzul umownych nie mają
charakteru ignorowania zaleceń KNF, o ile tego typu działania zapobiegawcze zostały podjęte przez polski nadzór finansowy?
10. Czy MF było informowane przez KNF o tym groźnym i niekorzystnym
dla milionów polskich klientów zjawisku? Jakie konkretne działania w kwestii polisolokat podjęła KNF i kiedy miało to miejsce?
11. Kto personalnie ponosi odpowiedzialność za gigantyczne straty polskich klientów firm ubezpieczeniowych i banków z tytułu, tak zwanych polisolokat i ubezpieczeń na życie zawartych z funduszem inwestycyjnym? Kto
ewentualnie zrekompensuje Polakom znaczące straty z tego tytułu?
12. Dlaczego rekomendacja „U” KNF dotycząca polisolokat wejdzie w życie dopiero od listopada 2014 r., skoro wiadomo, że proceder ten trwa już od
wielu lat?
Grzegorz Bierecki
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Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
NADZORU FINANSOWEGO
Warszawa, 20 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Grzegorza Biereckiego
podczas 52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie „opłat likwidacyjnych w przypadku odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z funduszami inwestycyjnymi, tak zwanych polisolokat”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie
poniższych odpowiedzi na pytania zawarte w ww. oświadczeniu.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że Pan Senator w swoim oświadczeniu wymiennie stosuje pojęcia „polisolokat” i „ubezpieczeń na życie z funduszem
inwestycyjnym” (w języku ustawowym: „z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”) pomimo tego, iż oznaczają one zupełnie inne rodzaje ubezpieczeń, klasyfikowane do różnych grup ubezpieczeń na życie (dział I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Tzw. polisolokaty w branżowym języku oznaczają umowy
ubezpieczenia na życie i dożycie, z reguły niemające charakteru długoterminowego,
służące powiększeniu środków ubezpieczającego (wpłacanych tytułem składki) o z reguły z góry określoną wartość. Z kolei w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym część składki ubezpieczeniowej jest inwestowana w ramach
wewnętrznego funduszu zorganizowanego przez zakład ubezpieczeń, przy czym horyzont czasowy umowy bywa zdecydowanie dłuższy niż w przypadku tzw. polisolokat,
a przede wszystkim wynik inwestycji w ramach funduszu jest niepewny, ryzyko z tym
związane obciąża ubezpieczającego (w ubezpieczeniach na cudzy rachunek ubezpieczonego). Mając na uwadze, że kluczowym problemem poruszonym w oświadczeniu
Pana Senatora są opłaty likwidacyjne, które stanowią instytucję właściwą ubezpieczeniom na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (nie mają natomiast
zastosowania w ramach tzw. polisolokat), poniższe stanowisko organu nadzoru nad
rynkiem finansowym dotyczyć będzie takich właśnie produktów ubezpieczeniowych.
Jednocześnie wskazane jest uprzednie przedstawienie charakterystyki ubezpieczenia
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w celu wyjaśnienia podstawowych zasad jego konstrukcji oraz ryzyk, które ponoszą klienci decydując się na jego
zawarcie, co może okazać się pomocne w wyjaśnieniu kwestii, do których odnosi się
Pan Senator.
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: UFK)
są produktem ubezpieczeniowym klasyfikowanym do grupy 3 działu I załącznika
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Przepisy prawa polskiego nie określają
wprost cech działalności ubezpieczeniowej. Przepisy prawa polskiego nie określają wprost cech konstytutywnych umowy ubezpieczenia na życie z UFK. W oparciu
o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej można sformułować twierdzenie,
że w umowie takiej występuje ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, tj. wydzielony
fundusz aktywów, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia (art 2 ust. 1 pkt 13 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej), podzielony na jednostki uczestnictwa wyceniane
i umarzane w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (art. 13 ust. 4
ustawy), nie rzadziej niż raz w miesiącu (art. 13 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Umowa ubezpieczenia na życie z UFK łączy w sobie elementy umowy
ubezpieczenia i umowy powierniczej i spełnia dwa cele: cel ochronny i cel oszczędnościowo-inwestycyjny. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane w tego typu umowie
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ubezpieczenia równe jest wyższej z dwóch kwot – sumie ubezpieczenia albo wartości
środków zgromadzonych na dedykowanym klientowi indywidualnym rachunku jednostek uczestnictwa.
Konstrukcja tego rodzaju ubezpieczenia zakłada, że środki pieniężne pochodzące
z wpłacanych przez ubezpieczającego składek ubezpieczeniowych w części pokrywają
koszty, w tym koszty świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, a w części tworzą w majątku zakładu ubezpieczeń wydzielony fundusz – ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, który zarządzany jest przez zakład ubezpieczeń lub inny wyspecjalizowany podmiot (np. towarzystwo funduszy inwestycyjnych) w celu dokonywania na rzecz klienta
zakładu ubezpieczeń inwestycji zgromadzonych w tym funduszu środków finansowych według wybranej przez klienta strategii inwestycyjnej. Wartość ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przeliczana jest, analogicznie jak w przypadku funduszy
inwestycyjnych, na jednostki uczestnictwa. Podział składki na części służące ochronie
i inwestycji zależy od wartości sumy ubezpieczenia oraz zakresu ryzyka wystąpienia
skutków zdarzeń losowych objętych ochroną w ramach ubezpieczenia. Dla przykładu większa suma ubezpieczenia oraz duża liczba ryzyk objętych ochroną powodować
będą, iż mniejsza część składki łącznej wpłacanej przez klienta będzie przeznaczana
na inwestycje.
Odnosząc się do celu ochronnego realizowanego w ramach ubezpieczenia z UFK
należy mieć na uwadze, że poprzez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie
zdarzenia, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składki. Celem ubezpieczenia jest
więc zapewnienie ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci lub
innych zdarzeń objętych ubezpieczeniem (np. kalectwo, niezdolność do pracy), nie zaś
zapewnienie zwrotu wpłaconych składek ubezpieczeniowych. W odniesieniu do drugiego z celów realizowanych w ramach ubezpieczeń z UFK, tj. celu oszczędnościowo-inwestycyjnego, należy podkreślić, że istotą ubezpieczeń z UFK jest długoterminowa ochrona ubezpieczeniowa połączona z inwestycyjnym charakterem produktu (przy czym od
potrzeb klienta zależy proporcja pomiędzy elementem ochronnym i inwestycyjnym,
z możliwością położenia szczególnego nacisku na ten ostatni). Umowy UFK (podobnie
jak i inne produkty ubezpieczeniowe) nie są zawierane w celu bezwarunkowej ochrony
(gwarancji) kapitału wpłacanego w formie składek przez ubezpieczonych, ale w celu
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej i możliwości pomnożenia kapitału (ze składek)
poprzez inwestowanie. Możliwość pomnożenia kapitału, jak w przypadku każdej inwestycji/lokaty, także w przypadku inwestycji realizowanych poprzez tego typu ubezpieczenie jest nierozerwalnie związana z ryzykiem inwestycyjnym po stronie klienta. Jego
skala zależy od decyzji podejmowanej przez samego klienta na etapie wyboru strategii
inwestycyjnej (np. bezpiecznej, zrównoważonej, agresywnej), która ma być realizowana
w odniesieniu do środków zgromadzonych w wybranym przez klienta UFK.
Należy wyraźnie podkreślić, że zakład ubezpieczeń w ubezpieczeniu na życie z UFK
nie gwarantuje co do zasady uzyskania określonej stopy zwrotu z poczynionych przez
siebie inwestycji (tak jak to czyni w przypadku ubezpieczeń kapitałowych na życie
i dożycie, czyli m.in. tzw. polisolokat). Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń sprowadza się do dołożenia należytej staranności w inwestowaniu środków pieniężnych,
przy czym stopień staranności ulega zaostrzeniu ze względu na profesjonalny charakter prowadzonej działalności (art. 355 §2 k.c.). Efektywność działalności inwestycyjnej
zakładu ubezpieczeń decyduje o rozmiarze świadczenia ubezpieczeniowego wyznaczanego przez wartość środków przypisanych klientowi w ramach UFK i w konsekwencji
zyskowności samego ubezpieczenia z perspektywy klienta.
Świadczenie wypłacane klientowi z ubezpieczenia z UFK, tak jak zostało to już wyżej wskazane, jest równe wyższej z dwóch kwot – sumie ubezpieczenia wskazanej dla
określonego ryzyka lub wartości środków zgromadzonych w UFK. Świadczenie przysługuje klientowi (lub ewentualnie osobom przez niego wskazanym), gdy zrealizuje się
ryzyko opisane w warunkach umowy ubezpieczenia lub na wniosek klienta. Istotnym
jest, że warunki umowy ubezpieczenia z UFK mogą przewidywać różnego rodzaju kryteria i opłaty, które mogą mieć zastosowanie przy ustalaniu zasadności świadczenia
i jego ostatecznej wartości (np. okresy karencji, opłaty). Należy zaznaczyć, że rozstrzy-
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ganie o dopuszczalności pobierania różnego rodzaju opłat w kontekście ewentualnego uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne może zgodnie z przepisami
prawa polskiego, tj. art. 47936 Kodeksu postępowania cywilnego rozstrzygać wyłącznie
Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Innym prawnie dopuszczalnym sposobem uznania postanowień wzorców umów za niedozwolone
jest dokonanie incydentalnej kontroli wzorca umownego, która to kontrola należy do
właściwości sądów powszechnych rozstrzygających indywidualne sprawy cywilne. Komisja Nadzoru Finansowego nie posiada legitymacji do występowania z wnioskami
o dokonanie kontroli wzorców umów, zarówno abstrakcyjnej, jak też incydentalnej.
Ad 1.
Ile tego typu umów w skali całego kraju zawarto z bankami i firmami ubezpieczeniowymi i na ile można szacować ich łączną kwotę?
Z danych zawartych w sprawozdaniach zakładów ubezpieczeń przekazywanych do
Urzędu KNF wynika, że na koniec 2013 roku liczba czynnych umów ubezpieczenia
z UFK wyniosła 2 871 407 szt. Wiatach 2007–2013 liczba tego typu umów kształtowała się na poziomie 2,5 mln – 2,9 mln szt. rocznie. Liczba UFK oferowanych klientom
na koniec 2013 roku wyniosła 2008.
Wartość aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych
wyniosła na koniec 2013 roku 49 mld zł i wzrosła w stosunku do końca roku 2007
(36 mld zl) o 12,9 mld zł (wzrost o 36%).
Należy przy tym podkreślić, że z uwagi na znaczną liczbę oferowanych UFK i fakt,
iż produkty te oferowane są już na polskim rynku od wielu lat, warunki poszczególnych umów proponowanych klientom są różnorodne, co oznacza również, że niejednolite są także zasady pobierania wszelakich opłat.
Jednocześnie należy zastrzec, że powyższe dane dotyczą działalności krajowych
zakładów ubezpieczeń. Na polskim rynku działają również zakłady ubezpieczeń mające siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nie podlegają one polskiemu nadzorowi, a w szczególności nie są obciążone obowiązkami sprawozdawczymi na
rzecz polskiego organu nadzoru.
Ad 2.
Na ile można szacować dotychczasowe straty klientów, którzy już rozwiązali
swe umowy oraz potencjalne straty pozostałych osób z tytułu tak zwanych polisolokat?
Na wstępie należy zauważyć, że pojęcie „straty”, o którą pyta Pan Senator, zostało
użyte w kontekście potocznym i nieprecyzyjnym, co zasadniczo uniemożliwia odniesienie się do zadanego pytania. Tym niemniej w ocenie organu nadzoru celowe jest
wyjaśnienie istoty ubezpieczeń jako urządzenia ekonomicznego, aby naświetlić mechanizmy rządzące systemem ubezpieczeń gospodarczych.
Istotą ubezpieczenia jest rozłożenie (repartycja) ryzyka strat lub konieczności finansowego pokrycia nadzwyczajnych potrzeb na większą liczbę podmiotów uiszczających składki. Ubezpieczenie pozwala, dzięki opłaceniu składki, przejąć od ubezpieczającego ryzyko negatywnych, ekonomicznych skutków określonego zdarzenia losowego. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone
świadczenie, w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składki. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie ubezpieczonemu
ochrony ubezpieczeniowej, nie zaś zapewnienie zwrotu wpłaconych składek ubezpieczeniowych. Składki wszystkich ubezpieczonych służą do pokrywania kwot odszkodowań i świadczeń (z umów, dla których zrealizowało się ryzyko ubezpieczeniowe) oraz
kosztów działalności ubezpieczyciela (związanych z umową ubezpieczenia, z tytułu
której wymagana jest składka oraz ogólnych kosztów działalności ubezpieczeniowej).
Świadczenia otrzymują jedynie ubezpieczeni, w przypadku których realizuje się
ryzyko opisane w warunkach umowy ubezpieczenia lub na wniosek klienta (np. wartość wykupu) na warunkach określonych w umowie. Nieotrzymanie świadczeń kompensujących wartość wpłaconych składek nie oznacza poniesienia straty dla klienta.
Innymi słowy, ubezpieczyciel sprzedając produkt ubezpieczeniowy sprzedaje również
zabezpieczenie przed konsekwencjami zdarzeń losowych opisanych w umowie, tzn.
zapewnia ochronę ubezpieczeniową i z tego tytułu pobiera opłatę w postaci składki
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ubezpieczeniowej. Klient w zamian za składkę ubezpieczeniową otrzymuje ochronę
ubezpieczeniową przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia, zaś samo świadczenie pieniężne jedynie w przypadkach określonych w warunkach umowy. Podsumowując należy stwierdzić, że nieotrzymanie przez klienta świadczeń kompensujących
w całości wartość wpłaconych składek nie oznacza poniesienia straty dla klienta, ponieważ każdy produkt ubezpieczeniowy, w tym także ubezpieczenie z UFK, to gwarancja wypłaty świadczeń określonych w warunkach umowy pod warunkiem zajścia
odpowiednich zdarzeń opisanych w umowie.
Urząd KNF nie posiada szczegółowych danych o wysokości pobranych przez zakłady opłat likwidacyjnych z tytułu rozwiązanych polis ubezpieczenia na życie z UFK.
Obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych
zakładów ubezpieczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 248 poz. 1654) nie przewiduje zbierania
informacji o wysokości pobranych przez zakłady opłat likwidacyjnych. Tym niemniej
organ nadzoru zwraca uwagę, że z przekazanych przez zakłady ubezpieczeń w ramach
sprawozdań kwartalnych informacji wynika, że liczba wykupów w latach 2007–2013
wahała się od 95 tys. do 235 tys. rocznie, i łącznie wyniosła 936 332 szt. Powyższe
oznacza, że udział wykupów w stosunku do liczby polis czynnych umów ubezpieczenia z UFK kształtował się na poziomie od 4% do 9%. Należy przy tym zaznaczyć, że nie
w każdym przypadku realizacja zlecenia wykupu wiąże się z potrąceniem z wartości
środków zgromadzonych na UFK klienta opłat, w tym opłaty likwidacyjnej. Tak jak
to zostało wyraźnie stwierdzone w części poświęconej charakterystyce ubezpieczenia na życie z UFK, tryb pobierania opłat jest określony w warunkach ubezpieczenia
i z reguły ich pobieranie jest uzależnione od czasu trwania umowy ubezpieczenia.
Ponadto, nawet w sytuacji, kiedy zakład ubezpieczeń pobiera opłatę likwidacyjną, nie
można wywodzić, iż przekłada się to wprost na wzrost korzyści majątkowych zakładu.
Powyższe wynika z faktu, iż oplata likwidacyjna ma pokryć poniesione przez zakład
ubezpieczeń koszty, w tym w szczególności koszty akwizycji w postaci zapłaconych
przez zakład prowizji agencyjnych.
Odrębną kwestią jest sądowa ocena zasadności pobierania opłat likwidacyjnych
tudzież ich wysokości, co jak już wyżej wskazywano pozostaje poza kompetencjami
organu nadzoru nad rynkiem finansowym.
Ad 3.
Jakie prowizje pobierały banki od firm ubezpieczeniowych i na ile można
szacować ich łączną sumę z tytułu zawierania tego typu umów?
Organ nadzoru nie dysponuje szczegółowymi i obszernymi danymi dotyczącymi
wysokości prowizji pobranych przez banki od zakładów ubezpieczeń z tytułu zawieranych umów ubezpieczenia. W szczególności rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych
zakładów ubezpieczeń nie przewiduje zbierania informacji o wysokości wypłaconych
prowizji w podziale na rodzaje podmiotów, którym zostały one wypłacone. Organ nadzoru jest jedynie w posiadaniu pojedynczych informacji pochodzących z konkretnych
działań inspekcyjnych. Przykładowo stawki wynagrodzenia z tytułu dystrybuowania
ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pobierane przez
jeden z banków wynosiły 75% opłaty za zarządzanie funduszem inwestycyjnym (będącym instrumentem bazowym, na którym oparto wycenę jednostek ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego) otrzymywanej przez zakład ubezpieczeń od funduszu inwestycyjnego oraz 60% wartości składki urocznionej (w pierwszym roku obowiązywania
umowy ubezpieczenia) w przypadku ubezpieczenia z UFK ze składką regularną i 4–5%
wartości wpłaty w przypadku ubezpieczenia z UFK ze składką jednorazową.
Dodatkowo organ nadzoru może wskazać, że koszty akwizycji z tytułu umów ubezpieczeniowych na życie z UFK wyniosły w latach 2007–2013 od 6% do 12% składki
przypisanej brutto z tej „linii biznesu”.
Ad 4.
Czy tego typu umowy – polisolokaty – nie budziły obaw KNF o to, że są one
sprzeczne z polskim prawem i rażąco naruszają interesy uczestników rynku finansowego?
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Przepisy prawa polskiego, tj. ustawa o działalności ubezpieczeniowej przewidują
jako oddzielny typ umowy ubezpieczenia umowę ubezpieczenia z UFK. Systematyka
podziału ubezpieczeń działu I na grupy zamieszczona w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej pozwala przyjąć, że ubezpieczenia grupy 3, tj. ubezpieczenia
z UFK, stanowią szczególny typ umowy ubezpieczenia na życie. Wprawdzie nie zostały
w żadnym akcie prawnym określone wprost cechy konstytutywne umowy ubezpieczenia z UFK, jednakże w oparciu o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej można sformułować twierdzenie, że w umowie takiej występuje ubezpieczeniowy fundusz
kapitałowy, tj. wydzielony fundusz aktywów, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek
ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia (art. 2
ust. 1 pkt 13 ustawy), podzielony na jednostki uczestnictwa wyceniane i umarzane
w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (art. 13 ust. 4 ustawy), nie
rzadziej niż raz w miesiącu (art. 13 ust. 5 ustawy). Powyższa cecha stanowi wyróżnik umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym od
innych umów ubezpieczenia na życie. Cecha ta należy do elementów przedmiotowo
istotnych umowy. Tym samym, nie można zgodzić się z twierdzeniem, że „tego typu
umowy – polisolokaty – (...) są sprzeczne z polskim prawem i rażąco naruszają interesy
uczestników rynku finansowego”. Odrębną kwestią jest ewentualna ocena zgodności
z prawem poszczególnych postanowień takich umów – jak już wskazywano, kwestie
te, w szczególności w zakresie tzw. niedozwolonych postanowień umownych, należą
do kognicji sądów cywilnych, zaś Komisja Nadzoru Finansowego nie jest uprawniona
choćby do wnoszenia powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone.
Ad 5.
Czy polisolokaty w Polsce naruszały art. 3853 pkt 17 kodeksu cywilnego?
Przywołany przez Pana Senatora przepis art. 3853 pkt 17 Kodeksu cywilnego stanowi, że w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej
lub odstępnego.
Kwestia zawarta w tym pytaniu była przedmiotem orzekania przez Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (sygn. akt XVII AmC 1704/09) oraz na skutek apelacji pozwanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 87/12)
w sprawie przeciwko zakładowi ubezpieczeń o uznanie postanowień wzorca umowy
za niedozwolone. Zdaniem sądu pierwszej instancji nałożenie przez pozwanego na
konsumenta odstępującego od umowy opłaty likwidacyjnej w wysokości określonej we
wzorcu umownym stanowiło niedozwolone postanowienie umowne określone w przepisie art. 3853 pkt 17 K.c. Kwalifikacji opłaty likwidacyjnej stricte jako odstępnego
nie podzielił Sąd Apelacyjny w ww. wyroku. W ocenie tego Sądu odstępne zgodnie
z art. 396 K.c. stanowi oznaczoną przez stronę sumę, płatną przy złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli strony zastrzegły możliwość odstąpienia od umowy
za zapłatą tej sumy. Tymczasem wzorzec umowny stosowany przez zakład ubezpieczeń
zastrzegał konsumentowi prawo odstąpienia za złożeniem stosownego oświadczenia,
lecz w postanowieniu dotyczącym prawa odstąpienia nie zostało wyraźnie zastrzeżone, że konsumentowi wolno od umowy odstąpić wyłącznie za zapłatą oznaczonej
sumy (odstępnego). W konsekwencji tego, w ocenie Sądu Apelacyjnego, stawki opłaty
likwidacyjnej określone we wzorcu umownym nie mogą zostać uznane za stawki procentowe odstępnego rozumianego zgodnie z jego definicją zwartą w art. 396 K.c.
Jak już wskazywano Komisja Nadzoru Finansowego nie posiada kompetencji do
badania wzorców umów w celu uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne
ani nie posiada legitymacji do występowania z wnioskami o dokonanie kontroli wzorców umów przez sądy cywilne.
Ad 6.
Czy tego typu umowy ubezpieczenia na życie zawierane z funduszem inwestycyjnym nie miały charakteru umów pozornych, bo tak naprawdę nikogo i niczego nie ubezpieczały, miały na celu jedynie obejście obowiązującego w Polsce
prawa i od samego początku były inwestycjami wysokiego ryzyka?
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Wada oświadczenia woli w postaci pozorności występuje, jeśli obie strony czynności
prawnej mają świadomość pozorności, w tym muszą świadomie dążyć do tego, że nie
chcą wywołać skutków prawnych takich jakie wynikają ze złożonych oświadczeń woli.
Ocena, czy strony zawierając umowę uczyniły to tylko dla pozoru należy do kompetencji
sądów powszechnych. Organ nadzoru nie posiada informacji, czy kiedykolwiek stwierdzana była nieważność umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym przez sądy ze względu na wadę jaką jest pozorność oświadczeń woli. Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę, że jak już wskazywano umowy ubezpieczenia
z UFK są jednoznacznie osadzone w polskim systemie prawa, co więcej, stanowią jedną
z ustawowych form pracowniczego programu emerytalnego czy indywidualnego konta
zabezpieczenia emerytalnego. W takiej sytuacji trudno uznać takie umowy za „obejście
obowiązującego w Polsce prawa”. Odnośnie do uznania umów ubezpieczenia z UFK za
„inwestycje wysokiego ryzyka” należy wskazać, że zawieranie tego rodzaju umów jest
dobrowolne i poprzedzone obowiązkami informacyjnymi zakładu ubezpieczeń, w tym
na okoliczność strategii inwestycyjnej UFK, co powinno zapewniać, iż decyzje ubezpieczających mają charakter świadomy (w tym w zakresie ryzyka inwestycyjnego). Ewentualne przypadki nienależytego wykonywania tych obowiązków przez zakłady ubezpieczeń powinny być rozstrzygane indywidualnie na drodze sądowej.
Ad 7.
Czy umowy te były przez KNF monitorowane i kontrolowane? Jakiego rodzaju zalecenia dla firm ubezpieczeniowych wydała KNF w tych sprawach? Dlaczego
duże firmy ubezpieczeniowe i banki nie stosowały się do tych zaleceń, stosując
przez lata tak zwany misseling, czyli nieuczciwą sprzedaż i wprowadzanie w błąd
klientów polisolokat?
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 5 dyrektywy 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej ubezpieczeń na życie, państwa członkowskie nie przyjmują przepisów wymagających uprzedniej zgody lub systematycznego powiadamiania o ogólnych i szczegółowych warunkach ubezpieczeń, stawek składek, podstaw technicznych, stosowanych
w szczególności do obliczenia stawek składek oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, lub formularzy i innych drukach, które zakład ubezpieczeń zamierza stosować
w swoich kontaktach z ubezpieczającymi. W konsekwencji, przepisy prawa krajowego odnoszące się do działalności ubezpieczeniowej i nadzoru nad tą działalnością,
w szczególności przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, jak również ustawy
o nadzorze nad rynkiem finansowym nie wprowadzają do katalogu zadań organu nadzoru uprzedniej lub systematycznej kontroli umów ubezpieczenia zawieranych przez
podmioty nadzorowane, w szczególności umów ubezpieczenia z UFK. Należy zatem
wskazać, że podejmowanie działań o charakterze uprzedniej lub systematycznej analizy postanowień umów ubezpieczenia na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pozostawałoby działaniem bez podstawy prawnej, narażającym
organ nadzoru na zarzut ze strony podmiotów nadzorowanych obejmujący naruszenie
przepisu art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa. Jedocześnie, takie działania narażałyby Rzeczpospolitą Polską na zarzut braku implementacji przepisów dyrektywy 2002/83/WE, poprzez
przyjęcie praktyki sprzecznej z normą wynikającą z przepisów ww. dyrektywy.
Nie oznacza to braku jakiejkolwiek aktywności organu nadzoru w poruszonym zakresie. Jednym z istotniejszych źródeł informacji co do ukształtowania relacji między
zakładem ubezpieczeń a odbiorcą usługi finansowej są sygnały przekazywane w skargach składanych do Urzędu KNF. Uzyskane informacje były podstawą działań zarówno o charakterze prewencyjnym (takich jak propozycje zmian w ustawie o działalności
ubezpieczeniowej przekazywane Ministrowi Finansów – w poruszonym zakresie już
kilka lat temu skierowano do Ministra Finansów projekt uregulowań mających na
celu zobowiązanie zakładów ubezpieczeń do identyfikowania potrzeb klientów w przypadku zawierania umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym), a także działań
mających na celu wyeliminowanie obserwowanych nieprawidłowości, których przykładami w przedmiotowym przypadku są:
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– pismo Przewodniczącego KNF z dnia 21 lutego 2012 r. skierowane do banków
i zakładów ubezpieczeń w zakresie pożądanych praktyk w obszarze bancassurance oraz w szczególności w zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych,
– pismo Przewodniczącego KNF z dnia 26 września 2012 r. skierowane do Polskiej
Izby Ubezpieczeń, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
w sprawie pożądanych praktyk sprzedażowych przy oferowaniu ubezpieczeń zawierających element inwestycji,
– pismo Przewodniczącego KNF z dnia 11 lutego 2014 r. skierowane do izb gospodarczych zrzeszających podmioty nadzorowane oraz do Kasy Krajowej SKOK
w sprawie procesów wewnętrznych, które powinny wdrożyć podmioty nadzorowane z uwagi na rosnącą liczbę niedozwolonych postanowień umownych zamieszczonych w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podkreślenia wymaga tu także cywilnoprawny wymiar zgłaszanych do Urzędu
KNF spraw. Roszczenia klientów zasadzają się bowiem na treści zawartych umów
oraz przebiegu czynności, które doprowadziły do zawarcia tychże umów. Sprawy takie
mają charakter prywatnoprawny, indywidualny, i jako takie podlegają kognicji sądów
powszechnych. Komisja Nadzoru Finansowego nie posiada w tym zakresie uprawnień do rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a podmiotami nadzorowanymi. Do
klientów należy ocena, czy w danym przypadku nie zostali na przykład wprowadzeni
w błąd co do treści czynności prawnej, co uprawniałoby ich do wycofania się ze skutków złożonych oświadczeń woli.
Niezależnie od powyższych działań z uwagi na fakt, iż napływające do Urzędu KNF
informacje dotyczące praktyk sprzedażowych tego typu produktów wskazywały na
możliwość stosowania przez niektóre podmioty nieuczciwych praktyk rynkowych naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przekazano Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (jako organowi właściwemu do podejmowania działań
w tym zakresie) do stosownego wykorzystania informacje o tego typu budzących wątpliwości praktykach.
Od strony nadzoru bankowego organ nadzoru nie badał (w tym podczas inspekcji)
kwestii zapisów umów ubezpieczenia z UFK, natomiast analizował proces sprzedaży
takich produktów ubezpieczeniowych. Efektem tego były zalecenia pokontrolne wskazujące m.in. na konieczność wprowadzenia mechanizmów zapewniających kompletne, jednoznaczne i rzetelne informowanie klientów przed zawarciem umowy o ryzyku
i kosztach go obciążających. W tym zakresie realizowano wytyczne zawarte w pismach
okólnych z dnia 26 września 2012 r. w sprawie praktyk związanych z oferowaniem
produktów inwestycyjnych oraz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie implementacji
tych wytycznych. Ponadto zalecenia dotyczyły informowania klientów o warunkach
objęcia ubezpieczeniowych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a także wprowadzenia w umowach
ubezpieczenia postanowienia w przedmiocie możliwości rezygnacji przez klienta z produktu oraz zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Sposób realizacji zaleceń jest na bieżąco monitorowany i weryfikowany, także podczas
kontroli „na miejscu”.
Ad 8.
Czy działania banków i firm ubezpieczeniowych w zakresie polisolokat nie
należy traktować jako formy bezprawnego wzbogacenia się oraz zorganizowaną
i zaplanowaną próbę wyłudzenia ogromnych kwot pieniędzy od milionów polskich klientów?
Charakter i sposób sformułowania powyższego pytania podporządkowuje odpowiedź na nie idei bezprawnego działania banków i zakładów ubezpieczeń oraz wyłudzania ogromnych kwot pieniędzy przez te instytucje, z czym nie można się zgodzić.
Według wiedzy organu nadzoru zgłaszane przez klientów banków lub zakładów
ubezpieczeń przypadki podejrzenia popełnienia przestępstw przez przedstawicieli tych
instytucji finansowych m.in. polegających na bezprawnym nakłanianiu klientów do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem stanowią przedmiot zainteresowania orga-
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nów ścigania. Jednocześnie organ nadzoru sam nie ustalił stanów faktycznych, które
w poruszonym zakresie skutkowałyby ziszczeniem się obowiązku zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa polskiego, tj. ustawy o działalności ubezpieczeniowej przewidują jak już wskazywano jako oddzielny typ umowy ubezpieczenia
umowę ubezpieczenia z UFK. Ubezpieczenie z UFK należy do rodzaju ubezpieczeń na
życie oferowanych powszechnie na wielu rynkach ubezpieczeniowych nie tylko w Polsce, ale w skali całego świata. Ten rodzaj ubezpieczeń uwzględniony został również
w dyrektywach Unii Europejskiej regulujących działalność ubezpieczeniową państw
członkowskich. Konstrukcja powyższych ubezpieczeń z założenia umożliwia połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków przez osoby ubezpieczone, co w szczególności było celem wprowadzenia do obrotu takich produktów
ubezpieczeniowych.
Ad 9.
Czy fakt kontynuowania tego typu umów przez banki i firmy ubezpieczeniowe i jedynie pozorne zmiany zapisów klauzul umownych nie mają charakteru
ignorowania zaleceń KNF, o ile tego typu działania zapobiegawcze zostały podjęte przez polski nadzór finansowy?
W pytaniu nie sprecyzowano, jakie modyfikacje oferowanych produktów uważane
są w jego kontekście za pozorne. W ocenie organu nadzoru dotychczas podjęte działania nadzorcze podniosły standard samych umów ubezpieczeń z UFK oraz standardy
ich obsługi, w szczególności egzekwowano od banków wprowadzenie zmian w zakresie
informacji przekazywanych klientom na etapie przedkontraktowym. Dowodem pozytywnych skutków działań nadzorczych jest fakt, iż większość wpływających obecnie
skarg do Urzędu KNF formułowanych jest na tle umów ubezpieczeń zawartych kilka
lat wcześniej.
Ad 10.
Czy MF było informowane przez KNF o tym groźnym i niekorzystnym dla
milionów polskich klientów zjawisku? Jakie konkretne działania w kwestii polisolokat podjęła KNF i kiedy miało to miejsce?
Organ nadzoru w 2011 r., dostrzegając problem oferowania produktów inwestycyjnych bez względu na ocenę indywidualnych potrzeb i możliwości klientów, zaproponował Ministerstwu Finansów podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu nowelizacji
przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która polegałaby na zobowiązaniu
zakładu ubezpieczeń do dokonania analizy potrzeb ubezpieczającego (ubezpieczonego w ubezpieczeniu grupowym) przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Propozycja
w tym zakresie wzorowana była pośrednio na obowiązujących już regulacjach rynku
kapitałowego. W ocenie organu nadzoru taki obowiązek znacznie ograniczyłby ryzyko
nietrafnej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Mając na względzie analogię do
rynku kapitałowego, jak również dotychczasową praktykę rynkową, KNF zaproponowała, aby analiza potrzeb wymagana była jedynie w przypadku ubezpieczeń na życie,
z naciskiem na produkty o charakterze oszczędnościowo-inwestycyjnym. Ministerstwo
Finansów pierwotnie uwzględniło postulaty organu nadzoru w poruszonym zakresie,
zamieszczając stosowne postanowienia w pierwotnej wersji projektu założeń do projektu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (implementującej Dyrektywę Wypłacalność II). Następnie w efekcie zastrzeżeń podniesionych przez
Polską Izbę Ubezpieczeń w toku konsultacji społecznych ww. projektu Ministerstwo
Finansów zdecydowało o usunięciu z projektu zapisów proponowanych przez organ
nadzoru. W tym zakresie ze strony organu nadzoru została zgłoszona rozbieżność,
która aktualnie jest przedmiotem rozstrzygania przez stały Komitet Rady Ministrów.
Dodatkowo w ramach ww. prac nad projektem założeń do projektu nowej ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej organ nadzoru zgłosił również propozycję kompleksowego uregulowania umów ubezpieczenia na cudzy rachunek (ubezpieczenia z UFK są dystrybuowane głównie w tej formie). Przesłanką sformułowania
propozycji legislacyjnej w tym zakresie było zidentyfikowanie de lege lata niewystarczającego poziomu ochrony prawnej interesów osoby ubezpieczonej, w szczególności w zakresie dostępu do informacji o właściwościach produktu ubezpieczeniowego
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przed objęciem tej osoby ochroną ubezpieczeniową. Propozycje organu nadzoru nie
zostały uwzględnione przez Ministerstwo Finansów w projektowanych założeniach,
jest to przedmiotem rozbieżności rozstrzyganej przez stały Komitet Rady Ministrów.
Nadto mając na uwadze wszelkie uwarunkowania i ograniczenia kompetencyjne
po stronie organu nadzoru pismem z dnia 3 września 2012 r. przekazano do Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów do stosownego wykorzystania informacje o budzących wątpliwości praktykach związanych z oferowaniem ubezpieczeń z UFK.
Oprócz opisanych powyżej działań o charakterze ogólnym organ nadzoru prowadził korespondencję bezpośrednio z poszczególnymi podmiotami, których działalność
budziła wątpliwości. Przykładowo w dniu 11 stycznia 2013 r. skierowane zostało do
przewodniczącego rady nadzorczej jednego z banków pismo zwracające uwagę na budzące wątpliwości praktyki sprzedażowe banku i na potrzebę zwiększenia zaangażowania członków rady nadzorczej banku w proces wdrażania najwyższych standardów
w zakresie konstruowania produktów oraz jakości ich dystrybucji.
Ad 11.
Kto personalnie ponosi odpowiedzialność za gigantyczne straty polskich
klientów firm ubezpieczeniowych i banków z tytułu tak zwanych polisolokat
i ubezpieczeń na życie zawartych z funduszem inwestycyjnym? Kto ewentualnie
zrekompensuje Polakom znaczące straty z tego tytułu?
W pierwszej kolejności należy wskazać, że lokowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe co do zasady wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, o którym
inwestor winien być poinformowany. Odbiorca usług podejmując decyzję dotyczącą
zawarcia umowy winien liczyć się z możliwością ziszczenia negatywnego scenariusza
i utraty przynajmniej części środków ulokowanych w ubezpieczeniowych funduszach
kapitałowych. Odrębną kwestią od ryzyka inwestycyjnego, które obciąża klienta, jest
to, czy decyzja w przedmiocie skorzystania z takiej usługi została podjęta w sposób
właściwy, w szczególności czy została oparta na właściwych przesłankach i czy przed
związaniem się umową klient otrzymał stosowne informacje.
Niezależnie od przyczyny, z powodu której wystąpiły straty po stronie klientów
zakładów ubezpieczeń lub banków, ich rekompensata może być dochodzona w ramach odpowiedzialności cywilnej ww. instytucji finansowych; nie ma z tego punktu
widzenia odpowiedzialności personalnej. Kwestia odpowiedzialności za szkodę powinna być rozpatrywana w połączeniu z konkretnymi roszczeniami osób poszkodowanych
oraz zawartymi umowami. Podkreślenia wymaga, że warunkiem zasadności roszczeń
klientów jest nie tylko samo wystąpienie niekorzystnej zmiany w majątku klienta
w związku z umową z UFK, ale również wykazanie wadliwego działania po stronie
usługodawcy, to jest niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) albo zachowania bezprawnego (odpowiedzialność deliktowa).
Organem właściwym do ustalenia zarówno szkody jak i odpowiedzialności odszkodowawczej jest sąd powszechny, a nie organ nadzoru. Z powyższego względu adresatem
powyższego pytania nie powinna być Komisja Nadzoru Finansowego.
Ad 12.
Dlaczego rekomendacja „U” KNF dotycząca polisolokat wejdzie w życie dopiero od listopada 2014 r., skoro wiadomo, że proceder ten trwa już od wielu lat?
W pierwszej kolejności należy wskazać, że projektowana Rekomendacja U nie dotyczy wyłącznie tzw. polisolokat, lecz generalnie problematyki oferowania ubezpieczeń
za pośrednictwem banków. Jednocześnie według ustaleń organu nadzoru podstawowe problemy z zakresu bancassurance, które objęte zostaną Rekomendacją U, dotyczą przede wszystkim produktów ubezpieczeniowych innych niż tzw. polisolokaty.
Obszar działalności banków w zakresie bancassurance, a przede wszystkim zasady
współpracy banków z zakładami ubezpieczeń w tym zakresie, był przedmiotem analiz
i badań prowadzonych przez UKNF już przed 2012 r.
Przygotowanie projektu Rekomendacji U było poprzedzone przeprowadzeniem
dwóch ankiet (oprócz badań kontrolnych, na podstawie których zostały stwierdzone
nieprawidłowości przekazane nadzorowanym podmiotom w piśmie z dnia 21 lutego
2012 r.; dostępne na stronie UKNF w folderze aktualności). Celem pierwszej ankiety było ustalenie, czy wysokie standardy prowadzenia działalności są przestrzegane
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w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, natomiast drugiej – sposób ujmowania wynagrodzenia z tytułu oferowania przez banki produktów ubezpieczeniowych i wpływu tego
sposobu na historyczne i prognozowane wyniki banków. Omówienie sytuacji w tym
zakresie oraz wyników ankiet, zostało zaprezentowane przez Zastępcę Przewodniczącego KNF, p. Wojciecha Kwaśniaka podczas V Kongresu Bancassurance, który odbył
się w dniach 24–25 października 2013 r.
Urząd KNF analizując sytuację rynkową oraz standardy w obszarze bancassurance, zapoznał się z:
– działaniami podejmowanymi przez Związek Banków Polskich (ZBP), Polską Izbę
Ubezpieczeń (PIU) i Rzecznika Ubezpieczonych. Zarówno ZBP, jak i PIU, dostrzegały konieczność uregulowania obszaru produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami bankowymi i w latach 2009–2012 wydały trzy rekomendacje w tym zakresie;
– doświadczeniami międzynarodowymi, np. opinią European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). W czerwcu 2013 r. EIOPA opublikowała
opinię w zakresie stosowanych w niektórych krajach praktyk związanych z oferowaniem PPI (payment protection insurance – ubezpieczenie zabezpieczające
spłatę kredytu). Dokument zawiera zestawienie problemów związanych z tymi
ubezpieczeniami, które zostały zidentyfikowane w części państw członkowskich
Unii Europejskiej (tj. Francji, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii,
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) oraz zawiera informacje na temat działań podjętych przez niektóre organy nadzoru.
Na podstawie wyników analizy badań ankietowych przeprowadzonych przez Urząd
KNF, jak również analizy informacji prezentowanych przez PIU oraz Rzecznika Ubezpieczonych oraz na podstawie doświadczeń innych krajów zostały sformułowane wnioski:
– działalność banków w obszarze bancassurance ma istotne znaczenie zarówno
dla poszczególnych banków, jak i dla całego sektora finansowego. Wszystkim
uczestnikom procesu zależy na rozwoju rynku bancassurance,
– samoregulacja sektora poprzez rekomendacje ZBP i PIU, pomimo że są one bardzo potrzebne i wypełniają lukę prawną, jest niewystarczająca,
– konieczne jest opracowanie rekomendacji nadzorczej, w której zostaną przedstawione pożądane zachowania banków w procesie sprzedaży ubezpieczeń, oraz
która w sposób kompleksowy uporządkuje bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń, przy czym przy opracowywaniu rekomendacji należy mieć na uwadze nie
tylko zabezpieczenie interesu banku, ale również klienta.
Opracowany w Urzędzie KNF projekt Rekomendacji U został przekazany do publicznych konsultacji 27 grudnia 2013 r. (na stronie Urzędu KNF został zamieszczony komunikat o przekazaniu do publicznych konsultacji projektu Rekomendacji U,
sam projekt Rekomendacji U oraz inne dokumenty, m.in. pismo skierowane do ZBP,
wnioski z przeglądu EIOPA). We wstępie do projektu Rekomendacji U został wskazany dzień 1 listopada 2014 r. jako datę, w której oczekiwane będzie wprowadzenie jej
postanowień przez banki.
Publiczne konsultacje projektu Rekomendacji U formalnie zakończyły się 31 stycznia 2014 r., ale jeszcze 20 lutego 2014 r. wpłynęły do Urzędu KNF dwa pisma z uwagami do projektu Rekomendacji U. Łącznie uwagi do projektu Rekomendacji U zgłosiło
15 instytucji.
W dniu 9 kwietnia 2014 r. do Urzędu KNF wpłynęły dodatkowe uwagi ZBP i PIU.
Wszystkie zgłoszone uwagi oraz propozycje ich uwzględnienia w Rekomendacji U zostały omówione na spotkaniu z przedstawicielami ZBP i PIU w dniu 16 kwietnia 2014 r.
Powyższe obrazuje stopień komplikacji prac nad zagadnieniami objętymi projektem Rekomendacji U.
Odnosząc się do zagadnienia spodziewanego terminu wprowadzenia przez banki postanowień Rekomendacji U należy wspomnieć, że jak wspomniano wyżej proponowanym
terminem był 1 listopada 2014 r. Zgodnie z dotychczasową praktyką, KNF nie wyznaczała
terminu wprowadzania przez banki przyjmowanych Rekomendacji krótszego niż 6 miesięcy od daty przyjęcia. Jednakże ostateczna decyzja w zakresie tego terminu zostanie
podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu przyjęcia tekstu Rekomendacji U.
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Niezależnie od powyższego należy wskazać, że działania podejmowane przez Urząd
KNF w przedmiotowym zakresie były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez
Najwyższą Izbę Kontroli. Wyniki kontroli są pozytywne dla Urzędu KNF. Poniżej zaprezentowano istotne fragmenty z pisma pokontrolnego NIK:
„UKNF od początku 2012 r. podejmował działania służące zapobieganiu i eliminacji
zidentyfikowanych nieprawidłowości poprzez skierowanie w lutym 2012 r. pisma Przewodniczącego KNF do prezesów zarządów banków i zakładów ubezpieczeń oraz opublikowanie we wrześniu 2012 r. stanowiska organu nadzoru w sprawie pożądanych
praktyk w obszarze bancassurance, w tym sprzedaży produktów inwestycyjnych.
Ponadto pismem z 18 grudnia 2012 r. Zastępca Przewodniczącego KNF zobowiązał
prezesów banków do przedstawienia informacji na temat sposobu wprowadzenia
wytycznych KNF w zakresie praktyk sprzedażowych i konstrukcji produktów inwestycyjnych. Urząd skierował także indywidualne wystąpienia wobec 6 banków, które
przedstawiły niewystarczającą informację w odpowiedzi na powyższe pismo. W przypadku jednego podmiotu, którego praktyki budziły najwięcej zastrzeżeń skierowano
pismo do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w którym zwrócono uwagę na negatywne praktyki podmiotu i potrzebę zaangażowania Rady w proces wdrażania postulowanych zmian.
(dowód: akta kontroli str. 908-935, 944-973)
W 2013 r. bancassurance było przedmiotem badania w trakcie dziewięciu inspekcji
problemowych oraz trzech kompleksowych. Do trzech banków skierowano zalecenia
poinspekcyjne dotyczące bezpośrednio problematyki konsumenckiej związanej z bancassurance.
(dowód: akta kontroli str. 1675-1704)
KNF przedstawiała również propozycje zmian do ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów korzystających z produktów ubezpieczeniowych. Propozycje te były przekazywane w 2011 r. i w 2012 r. do
Ministerstwa Finansów celem podjęcia stosownych działań. Dotyczyły one między innymi wprowadzenia w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych z elementem
inwestycyjnym obowiązku badania, czy dany produkt odpowiada potrzebom klienta,
co do sposobu zagospodarowania jego środków (między innymi co do poziomu ryzyka
inwestycyjnego lub czasowego horyzontu inwestycji), ponadto rozszerzenia praw osób
ubezpieczonych w ubezpieczeniach zawieranych na cudzy rachunek, w szczególności
w tzw. ubezpieczeniach grupowych oraz wprowadzenia dodatkowych obowiązków informacyjnych ubezpieczycieli na rzecz klientów, w związku z oferowaniem tzw. produktów strukturyzowanych. Postulaty te zostały ponownie zgłoszone przez KNF w ramach
prac nad projektem założeń do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów w związku z koniecznością
implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Propozycje te zostały odrzucone przez Ministerstwo, gdyż nie wynikały z implementacji powyższej Dyrektywy. Urząd zasadnie nie
zgodził się z ich nieuwzględnieniem,
(dowód: akta kontroli str. 277, 334, 386, 388, 401–404, 936–943, 1360–1366)”.
Reasumując należy stwierdzić, że Urząd KNF niezwłocznie po zidentyfikowaniu
nieprawidłowości skierował do podmiotów nadzorowanych zalecenia o ich eliminacji
z bieżącej praktyki i przystąpił do opracowania rekomendacji dobrych praktyk jako
uzupełnienia przepisów prawa. Decyzja o terminie wejścia w życie Rekomendacji U
zostanie określona w uchwale o przyjęciu tekstu Rekomendacji U przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zwrócił się wrocławski przedsiębiorca, Cezary Bartłomiej Paluchniak sp. z o.o., z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zasad
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencji
przedsiębiorstw” – DzU 04.195.2010, z późn. zm.
Zdaniem przedsiębiorcy wyżej wymienione rozporządzenie ustanawia
zasadę „terminu zerowego”, która daje wnioskodawcy możliwość usunięcia
uchybień w złożonym do PARP wniosku o dofinansowanie projektów unijnych. Złożenie wniosku w ogłaszanym właściwym terminie nie uprawnia
wnioskodawcy do możliwości uzupełniania braków czy też poprawy złożonego wniosku, chyba że wniosek został złożony „najpóźniej 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków”. Ponadto rozporządzenie ignoruje zasadę respektowania daty stempla pocztowego jako daty zachowania
terminu. Skutkiem takich zapisów jest ważność daty fizycznego wpływu dokumentu i uzależnienie od tego możliwości poprawy, uzupełnienia złożonego
wniosku, a to stanowi znaczne utrudnienie w uzyskaniu dofinansowania dla
osób niepełnosprawnych lub zamieszkujących w małych miejscowościach
i na terenach wiejskich. Zdaniem przedsiębiorcy wyżej wymienione rozporządzenie, a zwłaszcza jego art. 13 ust. 3, stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami zawartymi w konstytucji oraz z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Odpowiedź
Warszawa, 6 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Panią senator Alicję Chybicką podczas 52. posiedzenia Senatu RP w sprawie zasad udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw” na lata 2004–2006, uprzejmie
przedstawiam następujące informacje.
Przedsiębiorca „Cezary Bartłomiej Paluchniak” Sp. z o.o. ubiegał się o przyznanie dotacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności
Przedsiębiorstw”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
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wym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), przewidującej
m.in. wydatkowanie publicznych środków wspólnotowych na realizację programów
operacyjnych.
Uczestnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w realizacji programu
wynikało z zakresu jej działań, określonego ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 42, poz. 275,
z późn. zm.). Agencja mogła zlecić Regionalnej Instytucji Finansującej realizację zadań
związanych z udzielaniem pomocy finansowej, zgodnie z art. 6d ww. ustawy.
Zlecone Regionalnej Instytucji Finansującej zadania były zgodne z trybem składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz. U.
z 2004 r. Nr 195, poz. 2010 ze zm.), określającego procedurę rozpatrywania wniosków
i przyznawania dofinansowania.
Z uwagi na zamknięcie ww. Programu Operacyjnego przez Komisję Europejską
pomoc finansowa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw nie jest już udzielana, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (pismo KE z dnia 2 października
2013 r., znak: TM/regio.dga2.h.2(2013)326833).
Zgodnie z §13 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r., Regionalna Instytucja Finansująca dokonała oceny formalnej wniosku
w terminie 18 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków. Instytucja
odrzuciła wniosek zawierający uchybienia formalne, informując o tym przedsiębiorcę. W świetle Wytycznych dla Wnioskodawców w przypadku stwierdzenia uchybień
administracyjnych, przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski najpóźniej na 7 dni przed
końcem danej rundy aplikacyjnej wzywani byli do dokonania uzupełnień.
Jednocześnie należy podkreślić, że sprawy dotyczące negatywnej oceny wniosków
o dofinansowanie złożonych przez spółkę Cezary Bartłomiej Paluchniak Sp. z o.o. były
przedmiotem postępowań administracyjnych, postępowań przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.
Przedsiębiorca „Cezary Bartłomiej Paluchniak” Sp. z o.o. m.in. złożył w sprawie
jednego z odrzuconych wniosków o dofinansowanie powództwo cywilne. Wyrokiem
z 6 maja 2009 r. (sygn. akt XXV C 1328/08) Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił
powództwo skarżącego o zapłatę tytułem odszkodowania za niedochowanie należytej
staranności przy przeprowadzeniu oceny wniosku skarżącego złożonego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 6 października 2009 r. (sygn. akt VIA Ca
737/09) oddalił apelację skarżącego. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że działania
w przedmiotowej sprawie były zgodne z trybem postępowania określonym przepisami
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. Postanowieniem
z 10 listopada 2010 r. (sygn. akt I CSK 297/10) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania.
Następnie Wnioskodawca złożył skargę konstytucyjną w sprawie zgodności
§12 ust. 1, §13 ust. 3 oraz §14 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, ze zm.) z art. 2, art. 31
ust. 3 oraz art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 14 lipca 2011 r. odmówił nadania dalszego biegu skardze
konstytucyjnej (sygn. akt Ts 59/11). Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ostatecznym orzeczeniem w rozpatrywanej sprawie był wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 6 października 2009 r. (sygn. akt VIA Ca 737/09), doręczony skarżącemu 8 stycznia
2010 r. Od daty jego doręczenia biegł tym samym trzymiesięczny termin przewidziany
w art. 46 ust. 1 ustawy o TK. Wniesienie skargi konstytucyjnej 23 lutego 2011 r. na-
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stąpiło zatem z przekroczeniem terminu ustawowego. Skarżący nie wykonał punktów
3 i 4 zarządzenia sędziego TK wzywającego do uzupełnienia braków formalnych skargi, okoliczność ta – zgodnie z art. 49 w związku z art. 36 ust. 3 ustawy o TK – przesądziła o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu.
Obecnie przedsiębiorca „Cezary Bartłomiej Paluchniak” Sp. z o.o., po wyczerpaniu drogi sądowej w ramach postępowania cywilnego, uznał, że pisma informujące
o negatywnej ocenie złożonych przez niego wniosków o dofinansowanie są decyzjami
administracyjnymi.
W związku z powyższym w latach 2013 i 2014 złożył 6 wniosków w przedmiocie
stwierdzenia nieważności „decyzji RIF lub też wydania decyzji o stwierdzeniu wydania
zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa”.
Po wyczerpaniu drogi odwoławczej przed Ministrem Gospodarki, przedsiębiorca
„Cezary Bartłomiej Paluchniak” Sp. z o.o. złożył skargę do WSA w Warszawie. Wyrokiem z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. akt V SA/Wa 2223/13) WSA w Warszawie oddalił
skargę. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że Minister Gospodarki
prawidłowo ustalił, że zaistniały przyczyny, o których mowa w art. 6la §1 kodeksu postępowania administracyjnego. Sąd podzielił stanowisko prezentowane przez Ministra
Gospodarki, że powoływana przez skarżącą spółkę uchwała składu siedmiu sędziów
NSA z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt II GSK 566/08) nie znajduje zastosowania
w stanie faktycznym i prawnym niniejszej sprawy ze względu na fakt, że rozstrzygnięte
w niej zagadnienia prawne dotyczyły odmowy dofinansowania przez instytucję wdrażającą działającą w imieniu instytucji zarządzającej, podczas gdy w systemie realizacji
programu SPO-WKP nie przewidziano dla PARP takiej roli. W konsekwencji art. 26
ust. 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju nie może stanowić materialnoprawnej
podstawy do podejmowania przez PARP władczych rozstrzygnięć.
Wyrażam przekonanie, że przedstawione wyżej informacje okażą się wystarczające
dla wyjaśnienia kwestii podniesionych przez Panią senator Alicję Chybicką.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Ilona Antoniszyn-Klik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Do biura wpłynęło pismo dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, pana Macieja Sokołowskiego, z prośbą o interwencję w sprawie programu zdrowotnego dotyczącego
wczesnej kompleksowej pomocy dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością (program wczesnej interwencji).
Program zdrowotny został opracowany przez Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w 2013 r., jednak do dziś brakuje rozporządzenia, które wprowadziłoby ten program w życie. Program zagwarantuje najmniejszym dzieciom możliwość szybkiej diagnozy i natychmiastowe leczenie
w przypadku podejrzenia niepełnosprawności.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o włączenie do świadczeń gwarantowanych wspomnianego programu wczesnej interwencji oraz o przekazanie informacji o tym, kiedy i czy w ogóle przewidziane jest włączenie tego
programu do świadczeń gwarantowanych?
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Odpowiedź
Warszawa, 2014.05.09
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z otrzymanym oświadczeniem Pani Senator Alicji Chybickiej, przesłanym przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak pisma: BPS/043-52-2249/14),
złożonym na 52. posiedzeniu Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r., proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
W Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z przedstawicielami podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci, został
opracowany projekt nowego świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych, pod nazwą: Wczesna kompleksowa pomoc dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie.
Projekt przewiduje, iż zakres i warunki realizacji tego świadczenia będą określone
w przepisach rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1505).
Jak każde świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
także projektowane świadczenie, zanim zostanie zakwalifikowane jako świadczenie
gwarantowane, musi zostać poddane ocenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Jak wskazano w art. 31b ust. 1, ustawy, kwalifikacja nowego świadczenia opieki
zdrowotnej jako gwarantowanego odbywa się po uzyskaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.
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Ocena ta jest zaś dokonywana w oparciu o kryteria określone w art. 31a ust. 1. Wśród
kryteriów, które są uwzględniane w trakcie oceny kwalifikowania świadczenia znajdują się m.in.: stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych, skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Obecnie w Ministerstwie Zdrowia w związku z przygotowywaniem karty problemu
zdrowotnego, zawierającej zlecenie przygotowania rekomendacji przez Prezesa Agencji
Oceny Technologii Medycznych zakwalifikowania projektowanego świadczenia jako
świadczenia gwarantowanego, dokonywana jest analiza kosztów. Jej przygotowanie,
jak wspomniano wcześniej, jest niezbędne celem oceny stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych oraz skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia
wynikających z zakwalifikowania projektowanego świadczenia jako gwarantowanego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Wiesławy Kłos
Szanowna Pani Prezes!
Do mojego biura wpłynęło pismo dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, pana Macieja Sokołowskiego,
z prośbą o interwencję w sprawie poradni endokrynologii dziecięcej w Centrum Medycznym „Dobrzyńska” we Wrocławiu.
CM „Dobrzyńska” od wielu lat prowadzi poradnię endokrynologii dziecięcej i od wielu lat jest jedną z trzech takich poradni funkcjonujących w województwie dolnośląskim. Niestety w systemie publicznym poradnia CM „Dobrzyńska” będzie funkcjonowała tylko do 15 kwietnia 2014 r. – tak podpisany jest aktualny kontrakt z DOW NFZ. W ogłoszonym przez NFZ konkursie
oferta CM „Dobrzyńska” była jedyną zgłoszoną ofertą, ale została odrzucona
z powodu zaproponowanej wyceny – 11 zł 50 gr za punkt.
W drugiej połowie 2013 r. koszt realizacji punktu w poradni CM „Dobrzyńska” wyniósł 15 zł 51 gr. „Cena oczekiwana” przez DOW NFZ od pięciu
lat kształtuje się na poziomie 9 zł 20 gr za punkt, podczas gdy na Mazowszu
i w Łodzi jest to 11 zł za punkt. W ciągu roku poradnia dołożyła do realizacji
świadczeń 80–100 tysięcy zł.
Od stycznia 2014 r. CM „Dobrzyńska” realizuje miesięcznie około dwustu osiemdziesięciu porad, co przekłada się na wykonanie około tysiąca
ośmiuset punktów miesięcznie. Limit miesięczny poradni to tysiąc siedemset
czterdzieści siedem punktów. Koszt realizacji punktu (przy tej liczbie punktów miesięcznie) wynosi 12 zł 20 gr za punkt.
Pod stałą opieką poradni pozostaje ponad tysiąc trzysta dzieci. Są to
dzieci, które w okresie od stycznia 2010 r. do 26 marca 2014 r. odwiedziły
poradnię minimum cztery razy. Z przekazanych informacji wynika, że pozostałe dwie poradnie nie są w stanie obsłużyć pacjentów z CM „Dobrzyńska”.
Okres oczekiwania w poradni PSK1 we Wrocławiu wynosi sto siedemdziesiąt sześć dni, a w Legnicy – ponad rok. Ponadto mali pacjenci zgłaszający się do innych poradni endokrynologicznych są traktowani jako pacjenci
„pierwszorazowi”.
Zwracam się do Pani Prezes z prośbą o podjęcie działań i znalezienie
jakiegoś kompromisu, który umożliwi funkcjonowanie poradni i tym samym
zapewni prawidłową opiekę chorym dzieciom.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Odpowiedź
Warszawa, 15 maja 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Alicji Chybickiej z dnia 10 kwietnia
2014 r. dotyczące poradni endokrynologicznej dla dzieci w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzańskiej 21/23 we Wrocławiu, po uzyskaniu stosownych informacji w przedmiotowej sprawie od Dyrektora Dolnośląskiego
OW NFZ, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
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W województwie dolnośląskim, umowy w zakresie endokrynologii dla dzieci zawarte zostały na okres od 01.09.2012 r. do 30.06.2015 r. Do udzielania świadczeń
w przedmiotowym zakresie wybranych zostało 3 oferentów. W przypadku, gdy umowa
zostaje zawarta na okres dłuższy niż rok, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, kwota zobowiązania w poszczególnych zakresach na następny rok
rozliczeniowy, ustalana jest corocznie. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej przy ul. Dobrzańskiej 21/23 we Wrocławiu, nie podpisał umowy w zakresie endokrynologii dla dzieci na zaproponowanych warunkach. Zgodnie z §32 ust. 2
załącznika do powyższego rozporządzenia Ministra Zdrowia, stanowiącego ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, „w przypadku nieustalenia
kwoty zobowiązania albo warunków finansowania, o których mowa w ust. 1 w terminie określonym w ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem lutego następnego roku”. W mawianym przypadku z dniem 28.02.2014 r.
Przeprowadzona przez Dolnośląski OW Funduszu analiza zabezpieczenia świadczeń wykazała, że środki finansowe wynikające z planu zakupu świadczeń na rok
2014 w wyżej wymienionym zakresie na obszarze kontraktowym obejmującym województwo dolnośląskie nie zostały rozdysponowane pośród świadczeniodawców posiadających zawarte umowy.
Dolnośląski OW NFZ, realizując zapis ust. 1d art. 156 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwrócił się do Prezesa
NFZ z prośbą o wyrażenie zgody na aneksowanie umowy z Wojewódzkim Zespołem
Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej do dnia 31.05.2014 r. W dniu 25 lutego uzyskano zgodę w przedmiotowej sprawie i umowa została pierwotnie aneksowana do dnia
15.04.2014 r., a następnie sporządzono korektę przedłużającą ten okres do dnia
27.04.2014 r.
W dniu 28.02.2014 r. Dyrektor Dolnośląskiego OW NFZ ogłosił postepowanie prowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej na obszarze województwa dolnośląskiego. Wpłynęła 1 oferta – Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. Po jej weryfikacji pod względem spełniania warunków wymaganych w przedmiotowym postępowaniu, komisja
konkursowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z oferentem. W ich wyniku
nie ustalono zbieżnych stanowisk co do liczby punktów i ceny za jednostkę rozliczeniową. Przyjęcie warunków oferenta podczas prowadzonych negocjacji dotyczących
ceny punktu, spowodowałoby ograniczenie dostępności do świadczeń w postaci zakupu mniejszej liczby świadczeń niż wynikająca z planu zakupu. Postępowanie zostało
unieważnione w dniu 28 marca 2014 r. Należy przy tym zauważyć, że oferta została
niewybrana a nie odrzucona, jak wskazuje w piśmie Pani Senator. W tym przypadku
miała miejsce sytuacja, w której prowadzenie postepowania lub zawarcie umowy nie
leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć (art. 150
ust.1 pkt 5 ustawy o świadczeniach). Natomiast odrzucenie oferty następuje przy
przyczynach wskazanych w art. 149 ustawy o świadczeniach, co tutaj nie miało zastosowania.
Unieważnienie postępowania, o którym mowa powyżej było przyczyną ogłoszenia
w dniu 1.04.2013 r. postępowania uzupełniającego. W wyniku jego rozstrzygnięcia
wybranym oferentem został Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
przy ul. Dobrzańskiej 21/23 we Wrocławiu.
Z punktu widzenia zabezpieczenia świadczeń w zakresie endokrynologii dla dzieci (do czasu pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania uzupełniającego) dostęp do
nich nie został ograniczony, bowiem działania Oddziału polegające na aneksowaniu
dotychczasowej umowy z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
zniwelowały problem dostępności do tych świadczeń, jaki mógłby się pojawić od dnia
1.03.2014 r. Należy też dodać, że opieka nad dziećmi w zakresie endokrynologii dziecięcej na terenie Dolnego Śląska realizowana jest także przez Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu oraz Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Marzena Spaczyńska-Rusak z Legnicy. W sytuacji realnego braku dostępu do
świadczeń, pacjenci do 18 roku życia mogą być przyjmowani również w poradniach
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endokrynologicznych, do których dostęp zabezpieczają na terenie województwa dolnośląskiego podmioty lecznicze w 26 miejscach udzielania świadczeń, z czego 8 znajduje
się na terenie Wrocławia.
Odnosząc się do poruszonej w wystąpieniu Pani Senator ceny za punkt rozliczeniowy informuję, że ceną oczekiwaną przez NFZ jest cena wynikająca z wartości zamówienia i planowanej liczby świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju lub zakresie.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach, do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, należy m.in. efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu. Z dokonanej analizy zawartych
w roku 2013 kontraktów wynika, że średnia cena dla 57 podmiotów leczniczych posiadających umowy na realizację świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w zakresie endokrynologii dla dzieci to 10 zł. Czyli jest znacząco niższa niż wskazana
w piśmie Pani Senator cena punktu w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej we Wrocławiu wynosząca 15,51 zł. Na poparcie wskazanej ceny nie została jednak przedstawiona żadna analiza kosztów.
Reasumując, należy stwierdzić, że świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci
zakontraktowane zostały przez Dolnośląski Oddział NFZ na poziomie zgodnym z planem zakupu obowiązującym w 2014 r., a Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej przy ul. Dobrzańskiej 21/23 we Wrocławiu realizuje umowę w przedmiotowym zakresie od 28.04.2014 r.
Z poważaniem
w zastępstwie PREZESA
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Wiesława Anna Kłos
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza
Szanowny Panie Prezydencie!
Do mojego biura wpłynęło pismo pani Ewy D. z prośbą o pomoc w sprawie zakupionej nieruchomości.
W 2000 r. pani Ewa D. nabyła dom jednorodzinny przy ul. Dożynkowej
we Wrocławiu. Na zakupionym terenie znajdował się niedokończony budynek gospodarczy, którego budowę rozpoczął poprzedni właściciel działki,
a którą dokończyć postanowiła pani Ewa D. Niestety w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku okazało się, że od ponad trzydziestu lat dom ma nieuregulowany faktyczny stan prawny dotyczący granic
działki i część wybudowanego budynku znajduje się na terenie należącym
do gminy Wrocław. W trakcie weryfikacji dokumentacji ustalono, że poprzedni, nieżyjący już, właściciel nieruchomości miał błędnie wyznaczone granice
działki, przez co ogrodził i użytkował niespełna 65 m2 działki należącej do
gminy Wrocław. Przez ponad trzydzieści lat, pomimo różnych aktualizacji
map geograficznych czy też podziału działek, nikt nie zwrócił uwagi na te
nieprawidłowości. Gdy pani Ewa D. postanowiła zgłosić do Nadzoru Budowlanego fakt wybudowania budynku gospodarczego, okazało się, że dopuściła się samowoli budowlanej, przez co ma ponieść konsekwencje w postaci
kary pieniężnej, a także ma wyburzyć postawiony budynek. Z otrzymanych
informacji wynika, że przylegająca do nieruchomości pani Ewy D. działka
gminy Wrocław będzie przeznaczona na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową, dlatego też pani Ewa D. gotowa jest odkupić bądź wydzierżawić ten
kawałek ziemi, aby jednak nie stracić zainwestowanych w budowę budynku środków, czasu i zdrowia.
Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o zainteresowanie się sprawą
pani Ewy D. i znalezienie rozwiązania korzystnego dla obu stron.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Stanowisko
DYREKTORA DEPARTAMENTU
ARCHITEKTURY I ROZWOJU
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Wrocław, 15 maja 2014 r.
Szanowna Pani
Alicja Chybicka
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Senator,
w nawiązaniu do Pani pisma z dnia 16 kwietnia 2014 r, skierowanego do Pana
Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wrocławia, a następnie przekazanego do Departamentu Architektury i Rozwoju (data wpływu do Departamentu: 8 maja 2014 r.), w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego usytuowanego na terenie nieruchomości przy
ul. Dożynkowej we Wrocławiu, wyjaśniam, co następuje.
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Wskazana w Pani piśmie osoba nie widnieje w żadnym, dostępnym dla Urzędu
Miejskiego, rejestrze jako właściciel nieruchomości przy ul. Dożynkowej. Według pozyskanych Informacji właścicielem tejże nieruchomości od 2001 r. jest inna osoba.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo skierowane do Prezydenta Wrocławia, a następnie przekazane do Departamentu Architektury i Rozwoju (data pisma: 31 marca
2014 r., data wpływu do Departamentu: 3 kwietnia 2014 r.) w tożsamej merytorycznie
sprawie tj. rozbiórki budynku gospodarczego usytuowanego na terenie nieruchomości
przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu, jednakże nadawcą pisma nie jest osoba, którą
wskazała Pani w swoim piśmie.
W związku z powyższym, w załączeniu, przesyłam odpowiedź, której udzielono
w wyżej opisanej sprawie.
Z wyrazami szacunku
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Jacek Barski

Załącznik
Pismo DYREKTORA DEPARTAMENTU
ARCHITEKTURY I ROZWOJU
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Wrocław, 25 kwietnia 2014 r.
Szanowna Pani
Ewa D.
ul. Dożynkowa
52-311 Wrocław
Szanowna Pani,
po zapoznaniu się z Pani pismem z dnia 31 marca 2014 r. skierowanym do Pana
Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wrocławia, a następnie przekazanym do Departamentu Architektury i Rozwoju, w którym to piśmie poruszono sprawę rozbiórki budynku
gospodarczego (usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu), wyjaśniam, co następuje.
Z uzyskanych informacji wynika, że na terenie nieruchomości przy ul. Dożynkowej
we Wrocławiu (działki nr 19/4, 22, 22; AM-20, obręb Klecina) istnieje budynek gospodarczy, który wybudowany został bez wymaganego pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, właściwy organ tj. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla
miasta Wrocławia przeprowadził odpowiednie postępowanie administracyjne, którego
celem było doprowadzenie wybudowanego budynku do stanu zgodności z prawem,
a tym samym jego zachowanie.
W myśl obowiązujących przepisów organ nadzoru budowlanego zobowiązany był
najpierw stworzyć Pani możliwość legalizacji (tj. zachowania) samowolnie wybudowanego budynku. Pierwszym etapem procedury legalizacyjnej, mającej doprowadzić do
zachowania budynku, było wydanie postanowienia nr 1135/2010 z dnia 16 kwietnia
2010 r., którym nałożono na Panią obowiązek złożenia kompletu wymienionych w rozstrzygnięciu dokumentów. W związku z tym, że komplet dokumentów celem zachowania budynku nie został złożony, jedynym możliwym rozstrzygnięciem jakie mógł
wydać PINB dla miasta Wrocławia był nakaz rozbiórki ww. obiektu.
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Następnie, od decyzji rozbiórkowej PINB nr 2720/2010 z dnia 12 października
2010 r. nie wniesiono odwołania, które było kolejną niewykorzystaną przez Panią
możliwością zachowania budynku. Rozstrzygnięcie stało się zatem ostateczne, a obowiązek wymagalny. Ze względu na niewykonanie rozbiórki, toczy się w tej sprawie
postępowanie egzekucyjne, w trakcie którego istniała możliwość uniknięcia konsekwencji związanych z orzeczonym środkiem egzekucyjnym – grzywną w celu przymuszenia. Warto podkreślić, że wysokość nałożonej na Panią grzywny wynika wprost
z przepisów prawa i w tym zakresie organ egzekucyjny pozbawiony był jakiejkolwiek
uznaniowości.
Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie obowiązki wynikające z ostatecznych
decyzji właściwych organów powinny być przez adresatów wykonywane, a w przypadku niewykonania dobrowolnego, powinien być stosowany przymus administracyjny.
W rezultacie, by możliwym było postulowane przez Panią uniknięcie rozbiórki budynku, stanowiącego źródło dochodu, należałoby wyeliminować decyzję rozbiórkową
z obrotu prawnego inną decyzją ostateczną. Dopiero wówczas zaistniałaby możliwość
ewentualnego powrotu do procedury legalizacyjnej. Eliminacja decyzji ostatecznej
może nastąpić w przypadkach ściśle określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, przede wszystkim, gdy decyzja dotknięta jest jedną z wad, o których
mowa w art. 156 Kpa lub gdy wystąpiła jedna z wad postępowania – art. 145 §1 Kpa.
Do zbadania i oceny czy wystąpiła którakolwiek z wad skutkujących wyeliminowaniem decyzji właściwe są jednak organy nadzoru budowlanego – w sprawie stwierdzenia nieważności Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, a w sprawie wznowienia postępowania PINB dla miasta Wrocławia.
W mojej ocenie, powinna Pani przeanalizować, czy w opisywanym przypadku zaistniała któraś z okoliczności skutkujących stwierdzeniem nieważności decyzji lub
wznowieniem postępowania i w przypadku gdyby Pani zdaniem takie okoliczności
wystąpiły, należy złożyć wniosek do właściwego organu nadzoru budowlanego. Inicjatywa w tym zakresie należy bowiem do Pani, jako strony postępowania i adresatki
dolegliwego obowiązku.
Choć szczególnie w Pani przypadku, zrozumiałe są trudności jakie wiążą się z wykonaniem rozbiórki, Prezydent Wrocławia nie ma kompetencji do tego, by w jakikolwiek sposób weryfikować czy zajmować stanowisko w sprawie zasadności obowiązku
nałożonego przez odrębny organ administracji publicznej.
Z wyrazami szacunku
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Jacek Barski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Nałożenie na placówki handlowe zakazu handlu w dni świąteczne może,
zdaniem praktyków prawa, naruszać zasady równości konstytucyjnej zawartej w art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi,
że nikt nie może być dyskryminowany w życiu gospodarczym.
W obecnie obowiązującym stanie prawnym zakaz handlu nie dotyczy
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które mają kilka
sklepów, osoby takie mogą bowiem prowadzić handel, jeżeli sprzedaż wykonywana jest przez właściciela bądź członka jego rodziny. Uprawnienia takiego nie posiadają małe podmioty gospodarcze, w tym także spółdzielnie, które
są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mimo że te placówki
handlowe nie różnią się ani powierzchnią, ani zakresem sprzedaży.
Mali i średni przedsiębiorcy nie uzyskują obrotów w wysokości osiąganej przez supermarkety. Z tego względu ustawowe utożsamianie ich z wielkopowierzchniowymi podmiotami gospodarczymi i pozbawienie ich prawa
do prowadzenia handlu w święta skutkuje obniżeniem dochodu, a co za
tym idzie – koniecznością zmniejszenia zatrudnienia. Sytuacja powyższa
w szczególności dotyczy spółdzielni inwalidów prowadzących działalność
handlową, na przykład sklepy spożywcze, które są traktowane na równi ze
sklepami wielkopowierzchniowymi.
W ustawie powinna zostać uwzględniona kwestia pojęcia równości,
a w szczególności właściwa ocena stanu faktycznego oraz kwestia równości
skutków prawnych podjętych działań ingerencyjnych państwa polskiego.
Z poważaniem
Andrzej Grzyb

Odpowiedź
Warszawa, 8.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Andrzeja Grzyba złożone podczas
52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia br., w sprawie
nałożenia na placówki handlowe zakazu handlu w dni świąteczne, przekazane pismem z dnia 16 kwietnia br., znak: BPS/043-52-2252/14, uprzejmie informuję, co
następuje.
Zgodnie z art. 1519 §1 Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele
i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Możliwość polecania pracy w takich dniach jest w Kodeksie pracy dopuszczalna wyjątkowo. W odniesieniu do
placówek handlowych, art. 1519a Kodeksu pracy stanowi bowiem, że praca w święta
w takich placówkach jest niedozwolona, także wtedy, jeżeli święto przypada w niedzielę. Natomiast praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy
wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne
potrzeby ludności. Ze względu na to, że Kodeks pracy określa prawa i obowiązki stron
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stosunku pracy, o czym stanowi wprost art. 1 tego Kodeksu, ograniczenie wykonywania pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta dotyczy wyłącznie pracy
świadczonej przez pracowników.
Pragnę podkreślić, że nie ma przy tym znaczenia, jak dużym pracodawcą jest placówka handlowa zatrudniająca pracowników, kto jest jej właścicielem, ani jaki przychód uzyskuje. Zakazu pracy w święta w placówkach handlowych, o którym mowa
w art. 1519a Kodeksu pracy, nie można więc uznać za dyskryminację w życiu gospodarczym, gdyż wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników w takich placówkach
są traktowani tak samo, tj. obowiązuje ich zakaz polecania pracownikom pracy w takim dniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, za naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo
do równego traktowania przez władze publiczne, mogłoby być uznane zróżnicowanie
praw pracowników do korzystania z dnia ustawowo wolnego w dniu, w którym przypada święto w zależności od tego, w jak dużej placówce handlowej pracują oraz jakie
dochody taka placówka uzyskuje.
Jednocześnie chciałbym podkreślić, że w innej sytuacji niż pracownik jest osoba fizyczna będąca właścicielem placówki albo placówek handlowych, które prowadzi
w ramach własnej działalności gospodarczej. Jak już poinformowałem, osoba taka nie
może zatrudniać pracowników w swojej placówce handlowej (placówkach handlowych)
w święta. Może natomiast podjąć autonomiczną decyzję odnośnie do tego, czy chce
otworzyć sklep i pracować w święto sama lub wspólnie z członkami swojej rodziny.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Zwracam się do Pani Minister w imieniu członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w sprawie zapisów w „Dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do
2020 r. z perspektywą do 2030 r.” ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach konsultacji.
W dokumencie implementacyjnym pojawiły się niepokojące założenia
przewidujące przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych zabudowy regulacyjnej oraz dostosowanie odcinka Odry swobodnie płynącej do
klasy drogi wodnej. Założenie ograniczenia zakresu prac do II etapu, zamiast
objęcia nimi II i III etapu, a przede wszystkim drastyczne obniżenie w stosunku do wersji pierwotnej kwoty planowanej na ich realizację z 509 milionów zł do 95 milionów zł znacząco zmniejszy zakres planowanych prac.
Implementacja proponowanych rozwiązań przyczyni się do dalszego pomniejszania znaczenia gospodarczego i turystycznego środkowego dorzecza
Odry, a nieprzeprowadzenie dalszych prac regulacyjnych koryta rzeki doprowadzić może w przyszłości do jej wystąpienia.
Ramowa dyrektywa wodna kładzie nacisk na wielopłaszczyznową racjonalną gospodarkę zasobami wód w dorzeczu Odry. Daje możliwość łączenia uzasadnionych celów społecznych, którymi są przede wszystkim
bezpieczeństwo powodziowe oraz transport wodny. Racjonalna gospodarka zasobami, przejmowanie wody podczas wezbrań i magazynowanie jej
na wypadek suszy, połączone z alimentacją na potrzeby żeglugowe, stanowią o bezpieczeństwie hydrologicznym oraz efektywności gospodarki regionów położonych nad Odrą (stabilne warunki wodno-gruntowe dla rolnictwa
i leśnictwa, wytwarzanie energii elektrycznej, rozwój przemysłu ciężkiego,
hutniczego, stoczniowego, samochodowego, chemicznego, rozwój szkolnictwa zawodowego w zakresie obsługi logistycznej transportu wodnego, mała
i średnia przedsiębiorczość powiązana rynkiem usług z transportem wodnym i wymienionym przemysłem oraz hodowla ryb, turystyka i rekreacja
na wodzie i wokół rzeki). Poza tym transport wodny śródlądowy spowoduje
obniżenie emisji CO2 poprzez przeniesienie towarów na drogi wodne.
Odrzańska Droga Wodna stanowi ponadsiedemsetkilometrowy odcinek istniejącej drogi wodnej. Jej potencjał stanowi znakomite uzupełnienie,
a nawet wykreowanie nowego modelu strategii transportowej dla potrzeb
przemysłu, portów i centrów logistycznych. Nadodrzańskie gminy województw lubuskiego, dolnośląskiego oraz miast brandenburskich podjęły
wysiłek ożywienia turystycznego środkowego dorzecza Odry poprzez realizację transgranicznego programu „Odra dla turystów 2014”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach „Programu
współpracy transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013”. W ramach tego projektu wyremontowano lub wybudowano
porty i mariny, są też plany budowy przystani rzecznych. Już w październiku 2013 r. uruchomiono regularne rejsy turystyczne nowo wybudowanymi dwoma statkami pasażerskimi. Realizacja projektu wymaga ponoszenia
znaczących nakładów finansowych i organizacyjnych przez siedem gmin
lubuskich, jedną gminę dolnośląską oraz dwie gminy niemieckie. Można założyć, że wstępne zamiary przywrócenia turystycznego wykorzystania rzeki zostały osiągnięte. Jednakże rozwój tego przedsięwzięcia zależy między
innymi od dalszego podejmowania prac regulacyjnych odnoszących się do
rzeki Odry na odcinku swobodnie płynącym, zmierzających do osiągnięcia
parametrów III klasy drogi wodnej.
Intencją wszystkich gmin z regionu lubuskiego jest ożywienie gospodarcze międzynarodowej drogi wodnej E30 poprzez przywrócenie jej parametrów umożliwiających swobodny przepływ nie tylko statków pasażerskich,
ale przede wszystkim barek służących do transportu ładunków na trasie
Szczecin – Kędzierzyn Koźle. Przywrócenie alternatywnego do transportu
drogowego i kolejowego towarowego transportu wodnego będzie możliwe je-
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dynie dzięki przeprowadzaniu szeroko zakrojonych i wysokobudżetowych
prac regulacyjnych. To zasadniczy warunek zaistnienia ożywienia gospodarczego w gminach nadodrzańskich i sąsiadujących. Taki stan rzeczy można osiągnąć dzięki pierwszej wersji „Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.” Fundusze wydatkowane w ramach tej
strategii powinny przełożyć się na ożywienie międzynarodowej drogi wodnej
E30, która stałaby się alternatywą dla transportu drogowego i kolejowego.
Tylko powrót do wcześniejszych zapisów będzie gwarantował rozwój turystyki wodnej, a w dalszej perspektywie możliwość gospodarczego wykorzystania rzeki. Obecne zapisy znacząco ograniczają prowadzenie dalszych
prac modernizacyjnych i nie dają perspektyw rozwoju turystycznego oraz
gospodarczego wykorzystania rzeki Odry oraz rozwoju regionu lubuskiego.
Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie oraz
odpowiedź na pytanie dotyczące przywrócenia pierwotnych założeń dokumentu implementacyjnego, które gwarantowały dalszy postęp w dostosowaniu Odry swobodnie płynącej do wymaganej klasy drogi wodnej, zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rzeki Odry, jak również zapobieżenie regresowi gospodarczemu gmin nadodrzańskich oraz sąsiadujących.
Z poważaniem
Helena Hatka

Odpowiedź
Warszawa, 24 kwietnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Panią Senator Helenę Hatkę, które
zostało przekazane przy piśmie z dnia 16 kwietnia br. (znak: BPS/043-52-2253/14)
w sprawie zapisów w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu
2020 z perspektywą do 2030, poniżej prezentuję następujące stanowisko.
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło proces konsultacji społecznych nad ostatecznym kształtem zapisów Dokumentu Implementacyjnego (DI), w tym także inwestycji dotyczących transportu śródlądowego.
W wyniku przeprowadzenia tej procedury przywrócony został również projekt, który
przedstawiła w treści swojego oświadczenia Pani Senator, a jego obecna nazwa brzmi
„Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od
Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej”. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wobec faktu uwzględnienia w przedmiotowym projekcie również planów
realizacji etapu III przedsięwzięcia, jego szacunkowa wartość uległa zwiększeniu do
kwoty 509 mln zł.
Powyższa zmiana znalazła swoje odzwierciedlenie w skorygowanej wersji DI opublikowanej w dniu 21 marca br. na stronie www.srt-2020.pl
Z poważaniem
MINISTER
z up. Adam Zdziebło
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
W związku z licznymi sygnałami docierającymi do mnie od lubuskich
samorządowców pozwalam sobie podnieść problem konieczności wprowadzenia zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU
z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), która miałaby polegać na skreśleniu w całości zapisów art. 6qa o treści: „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest
organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków
egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Stanowisko swoje samorządowcy uzasadniają tym, że funkcjonowanie
przepisów art. 6qa tej ustawy wymusza na gminie utworzenie nowych kosztownych miejsc pracy związanych z windykacją i egzekucją opłat, co w sytuacji, gdy od wielu lat istnieje i bardzo dobrze funkcjonuje baza egzekucyjna
urzędów skarbowych, jest niegospodarne i niecelowe. Wiadomo przecież,
że urzędy skarbowe prowadzą między innymi egzekucję wszystkich gminnych należności podatkowych, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób
prawnych, oraz nieopłacanych mandatów karnych i opłat za parkowanie.
Dodanie do zakresu ich działalności egzekucji nieopłacanych należności wynikających z tak zwanej ustawy śmieciowej jest bardziej zasadne niż tworzenie nowych miejsc pracy w gminach, które nie posiadają w tej dziedzinie
żadnego doświadczenia. Ponadto skreślenie art. 6qa tak zwanej ustawy
śmieciowej nie spowoduje żadnego ograniczenia działalności egzekucyjnej
prowadzonej przez miasta na prawach powiatu.
Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz o uwzględnienie w pracach zespołu konieczności pilnej nowelizacji wymienionej ustawy.
Z poważaniem
Helena Hatka

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 2 maja 2014 r.
Pan
Maciej H. Grabowski
Minister Środowiska
Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję zgodnie z właściwością oświadczenie złożone przez Panią
senator Helenę Hatkę na 52. posiedzeniu Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r. przesłane przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nr BPS/043-52-2254/14
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie dotyczy bowiem zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.),
która pozostaje we właściwości Ministra Środowiska.
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Równocześnie w zakresie swojej właściwości informuję, że postulat dotyczący
ujednolicenia przepisów w zakresie dochodzenia w trybie egzekucji administracyjnej
należności jednostek samorządu terytorialnego, w tym należności z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uznać za zasadny.
Obecne przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły
bowiem znaczne odstępstwa od systemu egzekucji tych należności publicznoprawnych
zarówno w zakresie właściwości organów egzekucyjnych jak i trybu wszczynania egzekucji. Ewentualna zmiana przepisów prawnych dotyczących tych zagadnień wymagać
będzie jednak nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica

Odpowiedź
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 30 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senator Heleny Hatki, złożone podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r., przekazane pismem z dnia 16 kwietnia
2014 r., znak: BPS/043-52-2254/14, skierowane do Pana Mateusza Szczurka – Ministra Finansów, a następnie przekazane według właściwości Ministrowi Środowiska
(pismem z dnia 2 maja 2014 r.), w sprawie zmiany przepisów w zakresie egzekucji
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprzejmie przedstawiam poniższe
stanowisko.
Zapis art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), który czyni wójta, burmistrza,
prezydenta miasta organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony senacką inicjatywą ustawodawczą – ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 228). Od początku wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Ministerstwo
Środowiska zbiera uwagi gmin dotyczące praktycznych aspektów działania systemu,
wśród których powtarza się postulat powrotu egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do urzędów skarbowych.
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Wobec powyższego uprzejmie informuję, że obecnie w Sejmie podjęta została poselska inicjatywa nowelizująca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Druk nr 2377), która zawiera m.in. wykreślenie art. 6qa, co sprawi, ze wójt, burmistrz, prezydent miasta nie będzie organem egzekucyjnym w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana ta jest pozytywnie opiniowana przez
Ministerstwo Środowiska.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa, Zdzisława Pupy
oraz Waldemara Kraski
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
W nocy z 29 na 30 marca bieżącego roku w Polsce nastąpiła już po raz kolejny zmiana czasu zimowego na letni. Zmiany czasu, które w Polsce obowiązują od 1977 r., mają teoretycznie przyczynić się do lepszego wykorzystania
światła dziennego i oszczędności energii. W wielu krajach, w tym w Polsce,
opinia publiczna podaje w wątpliwość potrzebę dokonywania zmian czasu.
Małą efektywność dokonywania zmiany czasu zimowego na letni wykazały
badania naukowców z USA i Wielkiej Brytanii – wyniki wykazały niezmienność wysokości rachunków za prąd, za to dowiodły, że o 10% wzrasta wtedy
ryzyko zawałów serca i że zmiana czasu jest uciążliwa dla osób chorych
i niepełnosprawnych.
Nie mniej istotnym skutkiem wprowadzenia zmiany czasu, skutkiem
ważnym dla gospodarki, jest spadek produktywności pracowników w ciągu
kilku dni roboczych następujących po zmianie czasu. Wynika to z zakłócenia
dobowego cyklu funkcjonowania człowieka. Przejście z czasu zimowego na
letni powoduje potrzebę zmiany rozkładów jazdy pociągów, wymusza też
zmianę oprogramowania w maszynach i komputerach stosowanych w przemyśle, co niewątpliwie generuje koszty.
W związku z tym zwracamy się do Pana, jako do autora rozporządzenia,
na mocy którego następuje w Polsce zmiana czasu, z uprzejmą prośbą o informację, jakie wymierne korzyści osiąga Polska, dokonując zmiany czasu
zimowego na letni.
Prosimy podać informację, ile energii zaoszczędzono i jakie koszty ponoszone są w związku ze zmianą czasu.
Prosimy też o informację, czy w poszczególnych resortach weryfikowane
są koszty ponoszone w związku ze zmianą czasu.
Jan Maria Jackowski		
Krzysztof Słoń			
Grzegorz Wojciechowski		

Robert Mamątow
Zdzisław Pupa
Waldemar Kraska

Odpowiedź
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 15 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z 24 kwietnia 2014 r. [znak: SPRM-4813-208-(1)/14], zawierającego oświadczenie Senatorów RP w sprawie dotyczącej zmiany czasu zimowego
na czas letni, przekazuję następujące informacje.
Zmiana czasu, polegająca na wprowadzeniu i odwołaniu czasu letniego, obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Obecnie kwestię tę reguluje dyrektywa
2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie

52. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.

45

ustaleń dotyczących czasu letniego. Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2000/48/WE czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca o godz. 1.00 UTC tzn. czasu atomowego
koordynowanego z czasem słonecznym dla południka zerowego. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego następuje w ostatnią niedzielę października.
W Polsce zmiany czasu zapoczątkowano w okresie międzywojennym. Po II wojnie
światowej wprowadzano czas letni w latach 1957–1964, a następnie od 1977 roku. Od
2000 roku zmiana czasu ze strefowego (zimowego) na letni następuje według przedstawionych wyżej zasad unijnych.
Celem obecnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz. U. z 2012 r., poz. 33), jest ustalenie szczegółowego
harmonogramu wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego
na kolejne lata (od 2012 do 2016). Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
polskie regulacje dotyczące wprowadzania i odwoływania czasu letniego są spójne
z przepisami unijnymi i stanowią realizację postanowień dyrektywy 2000/84/WE.
Zagadnienia związane z negatywnymi konsekwencjami wprowadzenia czasu letniego, między innymi na sektor energetyczny, ruch drogowy, kolejowy, lotniczy, żeglugę śródlądową oraz komunikację publiczną, były przedmiotem szczegółowej analizy
Komisji Europejskiej. Jej wyniki zostały przedstawione w Komunikacie Komisji z 23 listopada 2007 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (COM (2007) 739 final).
Główne wnioski z opracowanego przez Komisję dokumentu są następujące.
1. Dwadzieścia lat po przyjęciu pierwszej dyrektywy dotyczącej wprowadzenia
czasu letniego, sektory gospodarki uznane za najbardziej zainteresowane tą
kwestią, w szczególności rolnictwo, turystyka i transport, dostosowały swoją
działalność do czasu letniego i nie podważają już zasadności jego istnienia.
2. Czas letni sprzyja wszelkiego rodzaju zajęciom rekreacyjnym, uprawianym w warunkach bardziej komfortowych, ze względu na obecność światła dziennego.
3. Biorąc pod uwagę sprzeczny charakter przeprowadzonych w tym zakresie badań, nie jest możliwe wyciągnięcie wiarygodnych wniosków dotyczących wpływu czasu letniego na środowisko naturalne. Stwierdzenie to jest szczególnie
aktualne jeśli chodzi o sprawdzenie, czy czas letni spowodował zwiększenie czy
zmniejszenie produkcji ozonu w stosunku do sytuacji, w której nie zmieniano
by czasu na letni.
4. Czas letni przyczynia się do oszczędności energii, ze względu na mniejsze jej
zużycie na oświetlanie wieczorne. Jednak od tak zaoszczędzonej energii należy odjąć energię zużywaną po przejściu na czas letni na ogrzewanie rano oraz
dodatkowe zużycie paliwa spowodowane możliwym zwiększeniem ruchu wieczorem, kiedy jest jasno. Zatem faktyczne oszczędności pozostają trudne do
oszacowania, a w każdym razie są względnie ograniczone.
5. Większość skutków jakie zmiana czasu może wywierać na zdrowie człowieka
jest związana z faktem, że organizm musi się do niej przystosowywać w kwietniu i w październiku. W tym względzie, zdaniem ekspertów, przy obecnym poziomie badań i wiedzy, należy stwierdzić, że większość odczuwanych wtedy zaburzeń nie trwa długo i nie zagraża zdrowiu.
6. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo drogowe, to zasadniczą kwestią jest ustalenie
czy ciemniejsze poranki, zwłaszcza wiosną i jesienią, oraz jaśniejsze wieczory
mają wpływ na liczbę wypadków samochodowych. Wobec braku wystarczających danych liczbowych oraz współistnienia innych czynników, takich jak
warunki meteorologiczne, nie można ustalić pewnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy czasem letnim a liczbą wypadków.
W konkluzjach opracowanego przez Komisję Europejską dokumentu, stwierdzono m.in., że „poza sprzyjaniem uprawianiu zajęć rekreacyjnych wieczorem i pewnymi
oszczędnościami energii, skutki wprowadzania czasu letniego i obecnie obowiązującego systemu są znikome i nie budzą obaw państw członkowskich UE”.
Wskazać również należy na praktyczne aspekty zmiany czasu zimowego na czas
letni. Czas letni powoduje przede wszystkim lepsze dopasowanie aktywności człowieka do pory dnia, w której najwięcej jest światła dziennego. Korzyścią wydłużenia dnia
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jest większa skłonność do zdrowego, aktywnego wypoczynku na powietrzu. Przynosi
to jednoznaczną korzyść dla ogółu społeczeństwa z punktu widzenia jego zdrowia
fizycznego i psychicznego. Istotne są również efekty wydłużenia czasu aktywności
społeczeństwa w naturalnym świetle dziennym z punktu widzenia podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Przesunięcie zegarowej pory zmierzchu dzięki zmianie czasu
w okresie wiosenno-letnim skutkuje poprawą bezpieczeństwa między innymi na drodze, gdyż zwiększony ruch związany z powrotami z pracy odbywa się, gdy jest jeszcze
jasno. Generalnie, większe nasilenie ruchu obserwuje się w godzinach popołudniowo-wieczornych niż wczesnorannych, a zatem przesunięcie aktywności o godzinę do
przodu sprawia, że większość kierowców porusza się w świetle dziennym.
Zmianę czasu na czas letni lub czas zimowy stosuje się w około 70 krajach na
całym świecie. Obowiązuje ona we wszystkich krajach europejskich i wielu innych,
m.in. w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. Dostosowanie się Polski
do stref czasowych swoich głównych partnerów handlowych ma istotne znaczenie dla
utrzymania i rozwoju nawiązanych już stosunków międzynarodowych.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Jerzy W. Pietrewicz
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa, Zdzisława Pupy
oraz Waldemara Kraski
skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Do biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele szkół, które w procesie nauczania wprowadziły zasady przeciwstawiające się genderowej
indoktrynacji. Jak poinformowali rozmówcy, wprowadzenie certyfikatów
„Szkoła Przyjazna Rodzinie” spowodowało zlecenie przez MEN Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty dokładnego przebadania i skontrolowania zasad,
na jakich dyrektorzy ponad dwudziestu szkół podpisują deklaracje „Szkoła
Przyjazna Rodzinie”. Postępowanie takie jest przez olbrzymią większość rodziców odbierane jako próba odstraszania dyrektorów szkół od przyłączenia
się do programu. Co więcej, zgodnie z ustawą o systemie oświaty działania
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty wobec placówek realizujących program
„Szkoła Przyjazna Rodzinie” znajdują się poza zakresem nadzoru pedagogicznego.
Ustawa o systemie oświaty jednoznacznie rozstrzyga, że nadzór nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący
szkołę, czyli w tym przypadku gmina.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: czy działania kontrolne Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
podejmowane wobec szkół wprowadzających program „Szkoła Przyjazna
Rodzinie” nie naruszają art. 165 ust. 2 Konstytucji RP?
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow
Zdzisław Pupa
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 15 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatorów: Pana Jana Marię Jackowskiego, Pana Krzysztofa Słonia, Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Roberta Mamątowa, Pana Zdzisława Pupę oraz Pana Waldemara Kraskę – (BPS/043-52-2256/14) – w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie „Czy działania kontrolne Mazowieckiego Kuratora Oświaty podejmowane wobec szkół wprowadzających program
»Szkoła Przyjazna Rodzinie« nie naruszają art. 165 ust. 2 Konstytucji RP?”, uprzejmie
informuję.
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Warunkiem wdrożenia w szkole przedsięwzięć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym jest umieszczenie ich odpowiednio w programach wychowawczym i profilaktyki, które obejmują wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
i profilaktycznym skierowane odpowiednio do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz są
uchwalane przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 54 ust. 2
ustawy o systemie oświaty).
Art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty określa, że minister edukacji narodowej nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju,
w szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie. Minister
edukacji narodowej m.in. (art. 35 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty):
– kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym
zakresie,
– może żądać od kuratorów oświaty, informacji, dokumentów i sprawozdań
okresowych, lub dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw. Zgodnie
z art. 31 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy nadzór pedagogiczny na terenie danego województwa w imieniu wojewody sprawuje właściwy terytorialnie kurator
oświaty.
Art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, że nadzór pedagogiczny
sprawowany przez kuratora oświaty polega m.in. na ocenianiu stanu i warunków
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli
oraz na analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół.
Mazowiecki Kurator Oświaty, zwracając się do dyrektorów szkół i ich organów
prowadzących z prośbą o udzielenie informacji w sprawie programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, nie naruszył przepisów ustawy o systemie oświaty oraz zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 165 ust. 2
Konstytucji RP.
Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że zarówno minister edukacji narodowej jak i Mazowiecki Kurator Oświaty działania w powyższej sprawie podejmowali w ramach kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty. Z preambuły do ustawy o systemie
oświaty wynika, że (...) „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system
wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki”, a także iż: „Szkoła winna
zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do
wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa, Zdzisława Pupy
oraz Waldemara Kraski
skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika
W ostatnich dniach opinię publiczną zapoznano z analizą wieloletniej
prognozy finansowania Mazowsza na lata 2013–2036. Jak wynika z przeprowadzonej przez regionalną izbę obrachunkową kontroli, województwo
już w tym roku może znacznie przekroczyć ustawowy próg 60% zadłużenia.
Przekroczenie tego progu oznacza dla województwa brak zdolności finansowej. Przełoży się to na obniżenie ratingów, w związku z czym województwo
stanie się mało wiarygodnym partnerem biznesowym. Utrudni to również
zaciąganie kolejnych kredytów.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, na ile
realistyczne są prognozy osiągnięcia dochodów za cały 2013 r. na poziomie
2,8 miliarda zł. Prosimy też o przedstawienie planu podjętych oszczędności
wobec szybko rosnących długów województwa.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow
Zdzisław Pupa
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 5 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo BPS/043-52-2257/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r.
uprzejmie informuję, co następuje.
Głównym źródłem dochodów własnych samorządów województw są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. W przypadku Województwa Mazowieckiego, dochody z CIT w latach 2004–2013 stanowiły średnio 80% wszystkich dochodów własnych. W 2013 roku Województwo Mazowieckie zrealizowało wpływy z tytułu
dochodów z podatku CIT o 15% niższe niż w 2012 roku, wbrew zakładanym przez
Ministra Finansów prognozom wzrostu dochodów z tego tytułu. Najbardziej znaczący
spadek wpływów z tytułu CIT w 2013 roku stanowiły tzw. „rozliczenia z lat ubiegłych”
(-264 mln zł), które przekazywane są przez urzędy skarbowe do województwa w pierwszej połowie kwietnia. Spadek ten okazał się niemożliwy do odzyskania w kolejnych
miesiącach roku.
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Z powodu drastycznego załamania się najważniejszego źródła dochodów własnych
Województwa Mazowieckiego, wystąpiły trudności z realizacją zadań własnych oraz
z terminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, w związku z czym
podjęta została decyzja o wystąpieniu do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie
pożyczki z budżetu państwa na uregulowanie czterech ostatnich rat wpłaty do budżetu państwa w łącznej wysokości ok. 220 mln zł. Pożyczka nie została udzielona
z uwagi na nieopracowanie do końca 2013 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie raportu o stanie gospodarki finansowej Województwa Mazowieckiego wymaganego na podstawie §3 ust. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom
samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych
(Dz. U. Nr 257, poz. 1730).
W związku z powyższym, Województwo Mazowieckie nie posiadało w 2013 roku
środków na uregulowanie zobowiązania z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na „janosikowe” w pełnej wysokości, a na koniec 2013 roku powstały
z tego tytułu zobowiązania wymagalne w kwocie ok. 169,5 mln zł, który powiększyły
zadłużenie województwa. Łączna kwota długu Województwa Mazowieckiego na koniec 2013 roku wyniosła 1,587 mld zł, która w stosunku do najniższych od siedmiu
lat dochodów województwa stanowiła 73,34%, przekraczając tym samym ustawowy
wskaźnik zadłużenia.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Województwo Mazowieckie od wielu lat wdrażało działania oszczędnościowe, niekiedy dość drastycznie ograniczając zakres realizowanych zadań własnych oraz konsekwentnie realizuje przedsięwzięcia mające na
celu ustabilizowanie obecnej sytuacji przewidziane w przyjętym uchwałą Nr 139/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 28 kwietnia 2014 r. Programie Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, który przekazuję w załączeniu
do niniejszego pisma w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej z prośbą o przekazanie podpisanym pod oświadczeniem senatorom RP.
Z poważaniem
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Leszek Ruszczyk
Wicemarszałek
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Oświadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego
oraz senatora Włodzimierza Cimoszewicza
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Media lokalne informują o problemach, jakie w kilku regionach Polski
powstają w związku z finansowaniem badań osób dotkniętych chorobami
nowotworowymi w tzw. technologii PET (pozytonowa tomografia emisyjna).
Nowoczesne badania są chwalone przez lekarzy, jednak NFZ zdaje się prowadzić nie do końca zrozumiałą politykę powodującą, iż mieszkańcy niektórych województw są w praktyce dyskryminowani w dostępie do tych badań.
Mimo działania podmiotów oferujących takie usługi, w niektórych województwach NFZ nie podpisuje stosownych kontraktów. Skutkuje to koniecznością
transportowania pacjentów w inne obszary kraju, co oprócz niedogodności
dla samych pacjentów – a to jest tu najważniejsze – powoduje też wzrost
kosztów po stronie samego NFZ.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, jakie
są zasady polityki NFZ w zakresie zapewnienia badań w technologii PET
i czemu, mimo istnienia takiej możliwości, nie zawiera się stosownych kontraktów w niektórych województwach.
W ramach wyjaśnienia tej praktyki NFZ podaje między innymi, iż wynika to z zasad budżetowania uniemożliwiających zakontraktowanie na przykład nowych metod badań, jeżeli możliwość przeprowadzania takich badań
pojawia się dopiero w trakcie danego roku budżetowego. Prosimy o informacje, czy rzeczywiście istnieją przeszkody prawne bądź faktyczne uniemożliwiające w takich sytuacjach zapewnienie pacjentom stosownych usług
medycznych przez zawarcie nowego kontraktu w trakcie roku.
Bardzo prosimy o przesłanie odpowiedzi także do Biura Senatorskiego:
36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 8, fax: 17/230-55-56 lub pocztą elektroniczną
na adres: kazimierz.jaworski@polskichleb.pl.
Z poważaniem
Kazimierz Jaworski
Włodzimierz Cimoszewicz

Stanowisko
Warszawa, 2014.05.09
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Kazimierza Jaworskiego i Pana Włodzimierza Cimoszewicza, Senatorów RP, złożonym podczas 52. posiedzenia Senatu w dniu
10 kwietnia 2014 roku, przesłanym przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 16 kwietnia
2014 roku (znak: BPS/043-52-2258/14), w sprawie kontraktowania świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu odpowiedzi na ww. oświadczenie do dnia 30 maja 2014 roku.
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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, 2014.06.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Kazimierza Jaworskiego i Pana Włodzimierza Cimoszewicza, Senatorów RP, złożone podczas 52. posiedzenia Senatu w dniu
10 kwietnia 2014 roku i przesłane przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 16 kwietnia
2014 roku (znak: BPS/043-52-2258/14), w sprawie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET), uprzejmie proszę
o przyjęcie następujących informacji.
Do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z przepisem art. 97
ww. ustawy, 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. Zgodnie z przepisem art. 118 przytoczonej ustawy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w oparciu o projekty planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu, sporządza
zrównoważony w zakresie wpływów i wydatków plan finansowy Funduszu. W planie
finansowym Funduszu określa się, w rozbiciu na oddziały wojewódzkie Funduszu,
wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej. Wobec ściśle określonych środków finansowych,
w każdej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków
publicznych jest zawarta kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy
(art. 136 ustawy), a suma wszystkich kwot zobowiązania płatnika świadczeń wobec
realizatorów danego rodzaju świadczeń, zgodnie z przepisem art. 132 ust. 5 ww, ustawy, nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w planie finansowym Funduszu. W tym przypadku należy zwrócić także uwagę na
zasady gospodarki finansami publicznymi, zgodnie z którymi, w przypadku przekroczenia planu finansowego, osoby odpowiedzialne za gospodarowanie tymi środkami
ponoszą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Odnosząc się do meritum zagadnienia, na wstępie należy zaznaczyć, że koszty sfinansowanych świadczeń w zakresie badań PET wzrosły ze 107 281,21 tys. zł w 2012
roku do 126 301,76 tys. zł w 2013 roku, co oznacza wzrost nakładów na ten zakres
świadczeń o 17,7%. Dla porównania, całkowite wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na koszty wszystkich świadczeń wyniosły: 59 875 547,17 tys. zł w 2012 roku
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i 62 077 982,88 tys. zł w 2013 roku, co oznacza wzrost rok do roku o 3,7%. Przedstawione dane dobrze obrazują skalę wzrostu wydatków na świadczenia PET na tle
globalnych wydatków Funduszu. W kwestii dotyczącej niekontraktowania przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań PET na obszarach kraju, gdzie
istnieje zaplecze diagnostyczne do realizacji tych świadczeń, uprzejmie informuję, iż
przedmiotowe zagadnienie należy rozpatrywać w kilku aspektach. Tym samym, zgodnie z wyjaśnieniami płatnika świadczeń opieki zdrowotnej, w latach 2012–2014:
1) nie zdarzyły się przypadki, gdzie płatnik świadczeń nie ogłosił postępowań
w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
badań PET w województwach, na terenie których przed procesem kontraktowania świadczeń istniało zaplecze medyczne do diagnostyki PET,
2) nie zdarzyły się przypadki, gdzie w ogłoszonym przez Fundusz postępowaniu
nie zgłosił się żaden oferent,
3) zdarzył się jeden przypadek odrzucenia oferty złożonej przez podmiot ubiegający się o zawarcie umów w zakresie PET. W czwartym kwartale 2013 roku
zostały uruchomione dwie pracownie PET, obie zlokalizowane w mieście Szczecinie. Zachodniopomorski OW NFZ ujął w planie zakupu świadczeń na rok
2014 środki finansowe na ogłoszenie postępowania w przedmiotowym zakresie
świadczeń, zabezpieczając środki finansowe na funkcjonowanie jednego podmiotu. W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym ogłoszonym w marcu
2014 roku i rozstrzygniętym w dniu 9 kwietnia 2014 roku rozpatrywano dwie
oferty, przy czym wybrano tylko jedną, korzystniejszą ofertę. Wybrany podmiot
w całości zabezpieczał ilość badań z zamówienia, przedstawiając korzystniejszą
cenę jednostkową świadczenia.
4) zdarzyły się przypadki, gdzie w trakcie roku pojawił się nowy podmiot, który wyraził chęć zawarcia umowy w przedmiotowym zakresie, zaś oddział wojewódzki nie
ogłosił postępowania w sprawie zawarcia umowy. W tym przypadku, na terenie:
– Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – w roku 2013 oraz 2014 wpłynął wniosek podmiotu wyrażającego gotowość do uruchomienia pracowni,
w której byłyby wykonywane badania PET. Podmiot ten został poinformowany, że nie są planowane postępowania konkursowe we wnioskowanym zakresie, z powodu nieuwzględnienia tych świadczeń w planie zakupu świadczeń. Opracowując plany zakupu świadczeń na poszczególne lata, Lubuski OW NFZ bierze pod uwagę między innymi rzeczywiste zapotrzebowanie
świadczeniobiorców na dane świadczenia. Analizowana jest również migracja
Lubuszan w celu realizacji tych świadczeń na terenie innych województw.
Bliskość podmiotów wykonujących badania PET w sąsiednich województwach powoduje, że dostępność do ambulatoryjnej diagnostyki jest dobra.
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Lubuskiego OW NFZ w roku 2014
nie uwzględniono w planie zakupu świadczeń postępowań konkursowych
w tym zakresie.
– Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – w roku 2013 pojawił się świadczeniodawca spoza województwa opolskiego, który planował uruchomić pracownię PET od października 2013 roku. Po dokonaniu analizy danych dotyczących migracji pacjentów z obszaru województwa opolskiego na badania pozytonowej tomografii emisyjnej do innych województw (w latach 2010–2012
było to jedynie ok. 1000 pacjentów) oraz w oparciu o opinię konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej, Opolski OW NFZ nie podjął decyzji o ogłoszeniu postępowania.
– Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – płatnik nie ogłaszał postępowań
prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo otrzymania zgłoszenia podmiotu
wyrażającego chęć udzielania świadczeń w przedmiotowym zakresie. Decyzję o nieogłaszaniu postępowań podjęto na podstawie analizy ilości zrealizowanych świadczeń na rzecz pacjentów województwa podlaskiego na terenie
innych OW NFZ w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej (w roku 2012
wykonano jedynie 587 badań PET, zaś w roku 2013 – 791 badań PET), jak
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również z uwagi na ograniczoną wartość planu finansowego Podlaskiego OW
NFZ w części dotyczącej świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.
W tym miejscu należy również podkreślić, iż Podlaski OW NFZ zwiększył
również dostępność do świadczeń dedykowanych m.in. osobom z rozpoznaniem nowotworowym, w zakresie badania rezonansu magnetycznego (RM),
w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) oraz świadczeń w zakresie
badań genetycznych i badań izotopowych, które są znacznie bardziej powszechne w procesie diagnostyki i monitorowania efektywności wcześniej
podjętego leczenia chorób nowotworowych. Należy zauważyć, że katalog rozpoznań kwalifikujących do ww. badań jest znacznie szerszy niż ma to miejsce w przypadku świadczeń pozytonowej tomografii emisyjnej.
– Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – firma „VOXEL” uruchomiła pracownię PET zlokalizowaną w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
i uzyskała wymagane decyzje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie, o czym poinformowała oddział. Ze względu
na toczące się postępowania konkursowe w rodzajach: stomatologia, rehabilitacja lecznicza, opieka długoterminowa, opieka paliatywno-hospicyjna oraz
konieczność zawarcia umów w rodzaju lecznictwo szpitalne – chirurgia naczyniowa wg nowych zasad, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków
finansowych w celu zawarcia tych umów od 1 lipca 2014 roku. Po zakończeniu przedmiotowych postępowań konkursowych, a tym samym jeżeli zajdzie
konieczność dokonania korekt w planie zakupu świadczeń, Podkarpacki OW
NFZ będzie mógł określić swoje możliwości w zakresie ogłoszenia innych postępowań, które nie były ujęte w planie zakupu na 2014 rok, a ze względu na
swój charakter są niezbędne dla właściwego zabezpieczenia świadczeń dla
ubezpieczonych.
– Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – w roku 2014 chęć realizacji świadczeń w zakresie badań PET wyraził jeden z podmiotów leczniczych realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartych ze Śląskim OW
NFZ umów. W związku z zawartymi umowami wieloletnimi w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (w tym posiadanymi dwiema na
realizację świadczeń w zakresie PET) oraz ograniczonym budżetem będącym
w dyspozycji Śląskiego OW NFZ, w planie zakupu świadczeń na 2014 rok
nie przewidziano przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu ofert
w przedmiotowym zakresie świadczeń. Wskazać należy, że oddział zobowiązany jest do zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków niezbędnych do
finansowania świadczeń w ramach umów niewygasających.
Reasumując powyższe informacje, w przypadku podmiotów, które ogłosiły chęć
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie PET w trakcie
trwania roku, głównymi przyczynami nieogłoszenia przez Fundusz tych postępowań
były stosunkowo mała liczba badań wykonywanych w zakresie PET na rzecz mieszkańców tych województw, jak również ograniczone środki finansowe przeznaczone na
realizację świadczeń opieki zdrowotnej.
Odnosząc się do poruszonej w treści oświadczenia kwestii dotyczącej braku możliwości zakontraktowania nowych świadczeń, jeżeli możliwość ich realizacji pojawia się
w trakcie roku, uprzejmie informuję, iż obowiązujące regulacje prawne nie ograniczają
takiej możliwości. Decyzję o ogłoszeniu postępowania w sprawie zawarcia umów podejmuje dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia po przeprowadzeniu analiz w zakresie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa oraz w przypadku
posiadania wolnych środków finansowych w planie finansowym oddziału Funduszu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z posiadanymi przeze mnie informacjami dotyczącymi prób
pozbawienia Związku Legionistów Polskich siedziby, czyli Domu im. Józefa Piłsudskiego – Oleandrów w Krakowie, zwracam się do Pana Ministra
z prośbą o wyjaśnienie statusu prawnego nieruchomości, wokół której toczy
się spór z Urzędem Miasta Krakowa.
Chciałbym też dowiedzieć się, co zdaniem Pana Ministra można zrobić
w celu rozwiązania tego konfliktu społecznego.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski

Stanowisko
Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem (BPS/043-52-2259/14) pana Stanisława Karczewskiego, senatora Rzeczypospolitej Polskiej złożonym podczas 52. posiedzenia Senatu
RP, uprzejmie proszę o prolongatę terminu odpowiedzi do dnia 16 maja 2014 r. ze
względu na konieczność pozyskania dodatkowych informacji w sprawie stanu prawnego siedziby Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

Odpowiedź
Warszawa, 9 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem (BPS/043-52-2259/14) pana Stanisława Karczewskiego, senatora Rzeczypospolitej Polskiej złożonym podczas 52. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami.

56

52. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Pragnę przede wszystkim poinformować, że zgodnie z zapisami księgi wieczystej
Nr KR1P/00061207/1 nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków. Położony na tej nieruchomości budynek – Dom Legionisty zajmowany jest bez tytułu
prawnego przez Związek Legionistów Polskich oraz inne podmioty.
Na wniosek Związku Legionistów Polskich prowadzone było postępowanie w trybie administracyjnym o nabycie prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości.
Wyrokiem z dnia 24 października 2012 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalającym skargę kasacyjną Związku Legionistów Polskich na orzeczenie
z dnia 7 października 2011 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, postępowanie zakończyło się negatywnym dla Związku Legionistów Polskich rozstrzygnięciem.
Odmowa przyznania Związkowi prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości
wynikała z tego, że zarejestrowany w 1990 r. Związek Legionistów Polskich z siedzibą
przy Alei 3 Maja 7 nie jest tożsamy ze Związkiem, którego rejestracja nastąpiła w dniu
15 stycznia 1923 r.
Zobowiązana przepisami prawa, w oparciu o stan prawny i faktyczny Gmina Miejska Kraków podjęła czynności zmierzające do wyeliminowania stanu bezumownego
korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
Niestety próba ugodowego rozwiązania sporu zakończyła się wynikiem negatywnym. W dniu 8 marca 2011 r., na posiedzeniu pojednawczym przez Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Związek Legionistów Polskich odmówił zawarcia ugody polegającej na wydaniu na rzecz Gminy Miejskiej Kraków przedmiotowej
nieruchomości.
W dniu 17 marca 2014 r. Sąd rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny wydał wyrok, nakazujący Związkowi Legionistów Polskich, a także innym podmiotom, wydanie przedmiotowej nieruchomości. Wyrok nie jest prawomocny.
Dalsze działania są zatem uzależnione od prawomocnego rozstrzygnięcia sądu.
Budynek położony przy al. 3 Maja 7 wymaga remontu. Gmina Miejska Kraków zamierza ze środków własnych oraz pozyskanych z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przeprowadzić w trybie pilnym prace budowlano-adaptacyjne
tego obiektu. Jednak aby rozpocząć te działania, niezbędne jest opróżnienie budynku.
W tym zakresie oraz w kwestii przechowywania zabytków na czas remontu, Prezydent
Miasta Krakowa zaoferował Związkowi Legionistów pomoc i zabezpieczył na ten cel
odpowiedni lokal.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Prezydenta Miasta Krakowa, Muzeum
Czynu Niepodległościowego ma kontynuować działalność w wyremontowanym budynku. Podobnie powrócić do swojej siedziby ma Związek Legionistów Polskich. Plany
te zgodne są z uchwałą nr LXXVII/1126/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa związanych ze
zbliżającą się 100. rocznicą wymarszu z Krakowskich Oleandrów I Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego, w świetle której obiekt przy ul. 3 Maja 7 ma stanowić ośrodek dokumentacyjno-edukacyjny polskich walk niepodległościowych.
Z poważaniem
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymałem informację od organizacji branżowej, Związku Importerów
i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT,
w której zwrócono uwagę na problem coraz częstszych przypadków pojawiania się na polskim rynku dużych partii towaru, głównie telefonów komórkowych, po cenach niższych niż są w stanie zaoferować producenci, które
to towary pochodzą od nieznanych dystrybutorów. Istnieje podejrzenie, że
proceder ten jest związany z wyłudzeniami VAT. Sytuacja ta obciąża uczciwych przedsiębiorców poprzez zachwianie mechanizmów konkurencyjności
na rynku oraz nasilające się kontrole urzędów skarbowych.
Przedstawiono mi również raport uzasadniający konieczność wprowadzenia mechanizmu odwróconego obciążenia przy rozliczaniu VAT w handlu
wybranymi urządzeniami elektronicznymi. Raport informuje, że na polskim
rynku elektroniki użytkowej, w szczególności w obrocie telefonami komórkowymi, dochodzi do nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów
i usług (VAT), przy czym nieprawidłowości te występują w dużej skali i mają
charakter systemowy.
Według raportu nieprawidłowości w rozliczaniu VAT stanowią poważny
problem z punktu widzenia dochodów budżetu państwa oraz prawidłowego
funkcjonowania rynku. Proceder wyłudzania VAT występuje głównie w obrocie łatwo zbywalnymi wyrobami o wysokiej wartości, to jest wyrobami,
które ze względu na ich zastosowanie mogą być stosunkowo łatwo i w dużych ilościach zbywane poza legalnym obrotem, jeśli tylko zostaną zaoferowane chociaż nieznacznie poniżej cen rynkowych. Chodzi też o produkty
o niewielkich rozmiarach i wysokiej wartości, które z uwagi na te cechy
przynoszą zyski o wymiernych rozmiarach. Występowanie tego rodzaju patologii miało miejsce w Polsce w obrocie produktami stalowymi. Obecnie,
zdaniem ZIPSEE, branżą najbardziej narażoną na oszustwa w zakresie VAT
jest handel urządzeniami telefonii mobilnej, komputerami osobistymi oraz ich
częściami i akcesoriami oraz podobnymi wyrobami.
Zwracam się więc z pytaniem do Pana Ministra: czy Ministerstwo Finansów dostrzega problem wyłudzania podatku VAT przez podmioty handlujące
na rynku telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami elektroniki użytkowej oraz czy widzi konieczność wprowadzenia regulacji prawnych eliminujących tego rodzaju zagrożenia?
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
Warszawa, 14 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Nr BPS/043-52-2260/14 oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę dotyczącego problematyki opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyrobów elektronicznych, pragnę uprzejmie przedstawić następujące stanowisko.

58

52. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Poruszona w niniejszym oświadczeniu problematyka oszustw i nadużyć w zakresie uchylania się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest przedmiotem
szczególnej uwagi Ministra Finansów. Prace analityczne ukierunkowane na określenie
pól ryzyk w zakresie branż, w których mogą wystąpić niepożądane zjawiska uchylania
się od opodatkowania (lub wyłudzania VAT) są prowadzone systematycznie. Pragnę
zatem na wstępie zapewnić, że wszelkie sygnały o nieprawidłowości w różnych branżach są taktowane priorytetowo.
Odnosząc się do kwestii planowanych działań w obszarze wskazanej przez Pana
Senatora branży elektronicznej uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Finansów
wpłynął raport Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT zawierający diagnozę sytuacji branży i propozycję wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w handlu wybranymi urządzeniami
elektronicznymi. W chwili obecnej jest on jeszcze przedmiotem analizy przy współudziale służb kontrolnych.
Mechanizm odwrotnego obciążenia jest mechanizmem stosowanym w walce z oszustwami dopuszczonym regulacjami Unii Europejskiej tj. dyrektywą 2006/112/WE
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). W art. 199 ust. 1 oraz
art. 199a ust. 1 tejże dyrektywy zawarty został zamknięty katalog transakcji, w odniesieniu do których państwa członkowskie mogą postanowić, że osobą zobowiązaną
do zapłaty VAT jest podatnik podatku od towarów i usług – odbiorca towarów i usług
będących przedmiotem tych transakcji. Jednocześnie w zakresie pewnych wyrobów
wrażliwych podjęto w ostatnim czasie na forum Unii Europejskiej decyzję o rozszerzeniu ww. katalogu, jak również wprowadzono tzw. mechanizm szybkiego reagowania na oszustwa związane z VAT poprzez stosowne zmiany wprowadzone dyrektywami 2013/42/UE i 2013/43/UE dnia 22 lipca 2013 r. zmieniającymi dyrektywę
2006/112/WE.
Należy jednakże mieć na względzie, że podstawową zasadą funkcjonowania podatku od towarów i usług jest (w myśl generalnej normy wnikającej z art. 193 ww. dyrektywy), że obowiązanym do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt
oddziaływania wprowadzenia tego mechanizmu na system finansów publicznych,
zauważyć bowiem należy, że jakkolwiek w dłuższej perspektywie mechanizm odwrotnego obciążenia wiąże się z pozytywnym wpływem na wielkość dochodów budżetu
państwa, tak w perspektywie krótkookresowej rozwiązanie to powoduje przesunięcie
dochodów budżetu państwa w czasie.
Metoda odwróconego obciążenia stanowi więc odstępstwo o charakterze szczególnym i jako takie powinna być stosowana nie jako reguła, ale wprowadzana z wielką
ostrożnością w sytuacjach wyjątkowych.
Taka sytuacja miała miejsce w związku ze znaczącą skalą nadużyć w obszarze
obrotu niektórymi towarami wrażliwymi takimi jak np. wyroby stalowe. Nowelizacją
przepisów dokonaną ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027) z dniem
1 października 2013 r. rozszerzeniu uległ katalog towarów objętych odwróconym
obciążeniem o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów,
miedzi oraz o szeroką grupę wyrobów stalowych, w tym m.in. o pręty stalowe, w odniesieniu do których zdiagnozowano największą skalę nadużyć (lista tych towarów
została ujęta w treści załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług – Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Mechanizm ten
zastosowano, obok działań kontrolnych oraz instytucji odpowiedzialności solidarnej,
jako jeden z istotnych elementów całego pakietu działań zorientowanych na wyeliminowanie z rynku podmiotów nieuczciwych. W obszarze tym bowiem skala zjawiska
była na tyle znacząca, że uznano za nieodzowne prowadzenie działań na innych polach poza działaniami kontrolnymi. Stopień zaawansowania nieuczciwego procederu
w dłuższej perspektywie groził stopniowym wyniszczeniem branży nim dotkniętej oraz
w efekcie wystąpieniem negatywnych kosztów społecznych.
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Reasumując uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy, które mają rozstrzygnąć, czy zintensyfikowanie działań kontrolnych
w obszarze obrotu towarami elektronicznymi stanowić będzie wystarczający środek
przeciwdziałania nieprawidłowościom, czy też niezbędne będzie wprowadzenie stosownych rozwiązań legislacyjnych.
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Tlenoterapie hiperbaryczne są stosowane u pacjentów ulegających zatruciom tlenkiem węgla, skutecznie leczą także oparzenia oraz inne choroby. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje kontrakty na leczenie pacjentów
w komorach hiperbarycznych, ale dostęp do tych specjalistycznych form leczenia nie zawsze jest pełen. Okazuje się bowiem, że pacjenci, którzy wymagają natychmiastowej terapii tlenowej ratującej życie, często są jej pozbawieni, ponieważ NFZ płaci za utrzymanie urządzenia w stanie gotowości
przez osiem godzin dziennie.
Z informacji medialnych dowiadujemy się, że w Bydgoszczy pacjent, który został podtruty czadem, nie został poddany leczeniu w komorze hiperbarycznej, bo działała ona tylko w ściśle określonych godzinach, to jest w tym
przypadku od 7.00 do 15.00. Pacjent musiał zostać przewieziony do innego
miasta, jednakże na leczenie ratujące życie było już za późno.
Wobec tego proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile jest ośrodków hiperbarii tlenowej w Polsce i jak są rozmieszczone,
jeśli chodzi o poszczególne województwa?
2. Jakie obecnie obowiązują procedury regulujące utrzymanie w gotowości komór hiperbarycznych?
3. Jakie są zapisy w kontraktach NFZ dotyczące utrzymania urządzeń
w gotowości, kto decyduje o ograniczeniach godzinowych w dostępie do leczenia za pomocą komór hiperbarycznych?
4. W jakich godzinach pacjenci mogą korzystać z leczenia?
5. W jakiej wysokości są kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia na
utrzymanie komór hiperbarycznych i czy środki te są adekwatne do potrzeb
pacjentów?
6. Jak kształtuje się stopień wykorzystania komór hiperbarycznych
przez pacjentów, ilu pacjentów nie zostało poddanych leczeniu z uwagi na
obowiązujące procedury?
7. Czy resort zdrowia planuje zwiększyć środki finansowe na kontrakty realizowane przez NFZ na utrzymanie gotowości komór hiperbarycznych
oraz czy planuje się zwiększyć środki na budowę nowych ośrodków hiperbarii tlenowej?
Łączę wyrazy szacunku
Maciej Klima

Stanowisko
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2014.05.27
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Senatora Macieja Klimy, złożonym podczas
52. posiedzenia Senatu RP, w dniu 10 kwietnia 2014 r., w sprawie leczenia pacjentów
w komorach hiperbarycznych, otrzymanym za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady
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Ministrów – do rozpatrzenia w terminie do dnia 19 maja 2014 r., uprzejmie informuję,
że odpowiedź na ww. oświadczenie zostanie udzielona do dnia 6 czerwca 2014 r. Jednocześnie uprzejmie informuję, że opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi wynika z konieczności pozyskania informacji niezbędnych do jej przygotowania.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann

Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2014.06.11
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przesłane przez Pana Michała Deskura, Sekretarza Stanu, Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (przy piśmie z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
sygn. SPRM-4813-209-(l)/14) oświadczenie złożone przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 52. posiedzenia Senatu RP, w dniu 10 kwietnia 2014 r., w sprawie leczenia pacjentów w komorach hiperbarycznych (sygn. BPS/043-52-2261/14), działając
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących
informacji.
Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
ze zm.) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.
Zgodnie z art. 132 ust. 1 ww. ustawy, podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ jest umowa o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Stosownie do art. 132 ust. 2 ww. ustawy, umowa
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie, a zatem w trybie konkursu ofert albo rokowań, o czym
stanowi art. 139 ust. 1 tej ustawy. Przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego
Funduszu, zgodnie z przepisem art. 107 ust. 5 pkt 8 i 10 ww. ustawy. Do kompetencji
NFZ należą również zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mając na uwadze powyższe,
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Centrali NFZ z prośbą
o przygotowanie, we współpracy z oddziałami wojewódzkimi NFZ, zbiorczej informacji na temat poziomu zabezpieczenia świadczeń w zakresie terapii hiperbarycznej na
terenie kraju.
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Odnosząc się do pytań nr 1 i 5 o liczbę i rozmieszczenie ośrodków hiperbarii tlenowej oraz wysokość kontraktów, uprzejmie informuję, że zgodnie z danymi otrzymanymi
z Centrali NFZ, na 2014 r. zawarto umowy o udzielanie świadczeń w zakresie terapia
hiperbaryczna z 10 świadczeniodawcami, na łączną kwotę 31 113 175 zł. Szczegółowe
zestawienie nazw świadczeniodawców, miejsca udzielania świadczeń oraz wartości
umów zawartych na lata 2012–2014 zawiera poniższa tabela.
Tab. Wartości umów zawartych na lata 2012–2014 (w zł)
Lp.

Nazwa
Oddziału
NFZ

1

Dolnośląski

WROCŁAW

2

Kujawsko-Pomorski

TORUŃ

3

Lubelski

ŁĘCZNA

Miejscowość

Nazwa świadczeniodawcy
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
„CREATOR”

2012
2 908 785

OŚRODEK PROFILAKTYKI
I REHABILITACJI
„CREATOR”
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

2014

2 894 121

2 894 121

476 340

864 000

999 996

I 438 620

I 510 320

] 050 132

1 050 132

1 050 132

2 179 236

2 666 664

4 877 136

5 242 800

5 155 080

1 856 103

2 067 042

2 080 156

4 783 545

4 783 064

4 783 064

CENTRUM
HIPERBARII TLENOWEJ
I LECZENIA
RAN HBOT SP. Z O.O. SP.K.
SZPITAL POWIATOWY
IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
KOWALSKIEJ W ŁĘCZNEJ

2013

4

Łódzki

ŁÓDŹ

5

Małopolski

KRAKÓW

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. LUDWIKA RYDYGIERA
W KRAKOWIE

6

Mazowiecki

WARSZAWA

MAZOWIECKIE CENTRUM
TERAPII HIPERBARYCZNEJ
I LECZENIA RAN

7

Podkarpacki STALOWA
WOLA

8

Pomorski

GDYNIA

Śląski

SAMODZIELNY
ZAKŁAD OPIEKI
SIEMIANOWICE PUBLICZNY
ZDROWOTNEJ
ŚLĄSKIE
CENTRUM LECZENIA
OPARZEŃ

7 289 685

7 564 947

7 383 610

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
TERAPII HIPERBARYCZNEJ
I LECZENIA RAN

2 321 464

2 726 028

2 726 028

9

10

Wielkopolski POZNAŃ
Razem

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
AQA USŁUGI
WIELOBRANŻOWE S.C.
UNIWERSYTECKIE
CENTRUM
MEDYCYNY MORSKIEJ
I TROPIKALNEJ

26 086 845 30 422 330 31 113 175

W odniesieniu do kwestii „procedur regulujących utrzymanie w gotowości komór
hiperbarycznych”, o których mowa w pytaniach nr 2 i 3, uprzejmie informuję, że
świadczeniodawcy zobowiązani są do spełnienia warunków, określonych we właściwych rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresów: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego (w zależności od rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego). W przypadku wszystkich świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy
w zakresie terapii hiperbarycznej, rodzajem działalności leczniczej, wpisanym do rejestru, są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Zgodnie z umową, świadczeniodawca
udziela świadczeń w przedmiotowym zakresie, w godzinach określonych w Harmonogramie – zasoby, stanowiącym załącznik do umowy.
Odpowiadając na pytanie nr 4, dotyczące wskazania przedziałów czasowych,
w których pacjenci mogą korzystać ze świadczeń w zakresie terapii hiperbarycznej,
uprzejmie informuję, że w poniższej tabeli zestawiono godziny udzielania świadczeń
w przedmiotowym zakresie przez poszczególnych świadczeniodawców.
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Tab. Godziny udzielania świadczeń w zakresie terapii hiperbarycznej
Lp.

Nazwa świadczeniodawcy

1

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ „CREATOR”

Miejscowość

Dostępność do świadczeń

WROCŁAW

Całodobowo, 7 dni w tygodniu.

2

CENTRUM H1PERBARII TLENOWEJ
I LECZENIA RAN HBOT SP. Z O.O. SP.K.

TORUŃ

Od poniedziałku od piątku,
w godz. od 8:00 do 13:00.

3

SZPITAL POWIATOWY
IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ ŁĘCZNA
W ŁĘCZNEJ

Od poniedziałku do piątku,
w godz. od 10:00 do 16:00.

4

OŚRODEK PROFILAKTYKI
I REHABILITACJI „CREATOR”
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ

ŁÓDŹ

Poniedziałek w godz. od 11:25
do 19:00. Od wtorku do piątku
w godz. od 8:25 do 16:00.

5

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

KRAKÓW

Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00.
Poza wskazanymi godzinami
świadczeniodawca zapewnia telefoniczne dyżury personelu umożliwiające całodobowe udzielanie
świadczeń pacjentom w stanach
nagłych.

6

MAZOWIECKIE CENTRUM TERAPII
HIPERBARYCZNEJ I LECZENIA RAN

WARSZAWA

Całodobowo, 7 dni w tygodniu.

7

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ AQA
USŁUGI WIELOBRANŻOWE S.C.

Od poniedziałku do piątku w godz.
od 15:00 do 17:00. Poza wskazanymi godzinami świadczeniodawca
STALOWA WOLA zapewnia telefoniczne dyżury personelu umożliwiające całodobowe
udzielanie świadczeń pacjentom
w stanach nagłych.

8

UNIWERSYTECKIE CENTRUM
MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

GDYNIA

7 dni w tygodniu, w godz. od 7:00
do 19:00.

9

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM
LECZENIA OPARZEŃ

SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE

Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:30 do 15:05.

WIELKOPOLSKIE CENTRUM TERAPII
HIPERBARYCZNEJ I LECZENIA RAN

POZNAŃ

Od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 16:00,
w soboty od godz. 10:00 do 14:00.

10

W odniesieniu do pytania nr 6 o stopień wykorzystania komór hiperbarycznych
przez pacjentów, uprzejmie informuję, że tabela stanowiąca załącznik do niniejszego pisma, zawiera dane dotyczące liczby osób oczekujących, liczby osób skreślonych
w miesiącu sprawozdawczym z powodu udzielenia świadczenia oraz średni rzeczywisty
czas oczekiwania (w dniach) na udzielenie przedmiotowego świadczenia dla poszczególnych świadczeniodawców, w dwóch kategoriach medycznych. Sposób obliczenia
średniego rzeczywistego czasu oczekiwania (w dniach) wynika ze wzoru określonego
w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,
szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1447). Obliczenia uwzględniają zatem pacjentów wpisywanych na listę
oczekujących w okresie ostatnich 6 miesięcy, a nie uwzględniają pacjentów, którym
świadczenia udzielane były na bieżąco, bez wpisywania na listę oczekujących. Zestawienie powyższych danych w jednej tabeli z liczbą osób oczekujących w ostatnim dniu
kwietnia może prowadzić do sytuacji, w których liczba oczekujących wynosi zero,
a średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia (w okresie ostatnich 6 miesięcy) jest większy od zera. Sytuacja taka ma miejsce np. w kategorii przypadek pilny,
w Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran w Toruniu (lp. 3 w tabeli).
Należy zaznaczyć, iż z analizy przedstawionych w tabeli danych, dotyczących liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia, wynika, że w miesiącu kwietniu
2014 r., w kategorii „przypadek pilny” pacjenci oczekiwali na udzielenie świadczenia
jedynie przez jednego świadczeniodawcę (SPZOZ Centrum leczenia oparzeń w Siemianowicach Śląskich). W przypadku pozostałych świadczeniodawców, pacjentom
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zakwalifikowanym do powyższej kategorii świadczenia udzielane były na bieżąco, bez
wpisywania ich na listy oczekujących. Mając na uwadze powyższe, w ocenie NFZ należy uznać, iż środki finansowe przeznaczone na terapię hiperbaryczną są adekwatne
do potrzeb pacjentów.
Odnosząc się do pytania: Czy resort zdrowia planuje zwiększyć środki finansowe
na kontrakty realizowane przez NFZ na utrzymanie gotowości komór hiperbarycznych
(...)?, uprzejmie wyjaśniam, że koszty świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym
zakresie są kosztami Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie Ministerstwa Zdrowia.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu, zawierając ze świadczeniodawcami
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kierują się w szczególności koniecznością jak najlepszego zabezpieczenia świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej, ale w ramach posiadanych środków finansowych. Natomiast możliwość
zwiększenia wartości zawartych umów może być rozważana w konkretnej sytuacji,
wynikającej m.in. z dysponowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowymi
środkami finansowymi. Powyższe wynika w szczególności z przepisu art. 118 ust. 1
przywołanej na wstępie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, zgodnie z którym plan finansowy NFZ jest zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów. Również art. 132 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że łączna
suma zobowiązań NFZ wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie
może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Wyniki programu Eurocare-5, które zostały opublikowane pod koniec
2013 r., wykazują, że pod kątem przeżywalności chorych na nowotwory Polska wypada najgorzej. Nasz kraj plasuje się na ostatnich miejscach w przeżywalności co najmniej pięciu lat od diagnozy między innymi w przypadku
chorowania na chłoniaki nieziarnicze, czerniaka, nowotwory odbytu, żołądka, prostaty, okrężnicy.
Jako przyczynę niepowodzeń w terapii wskazuje się zbyt późną diagnozę choroby nowotworowej oraz nierówności w dostępie do metod leczenia
zgodnych z najnowszymi wytycznymi.
Jak wynika z opracowania, w całej Unii Europejskiej systematycznie
poprawia się pięcioletnia przeżywalność w przypadku nowotworów, ale
niestety zauważalne są dysproporcje pomiędzy poszczególnymi krajami,
zwłaszcza pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią. Przykładowo
pięcioletnie okresy przeżycia w przypadku czerniaka to 83% w UE i 61,5%
w Polsce, w przypadku nowotworu prostaty – 83% w UE i 67% w Polsce,
raka żołądka – w UE to 25%, a w Polsce 16%. Podobnie złe wyniki dotyczą
przeżywalności w Polsce w przypadku nowotworów okrężnicy, odbytu i chłoniaków nieziarniczych.
W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące
pytania.
1. Czy resort zdrowia dysponuje danymi dotyczącymi programu Eurocare-5, jeśli chodzi o poszczególne województwa? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie takiej analizy.
2. Jak kształtuje się podział środków z Narodowego Funduszu Zdrowia
na ośrodki onkologiczne, programy walki z nowotworami w poszczególnych
województwach?
3. Jak kształtują się statystyki w diagnozie i leczeniu nowotworów żołądka, piersi, odbytu, płuc, prostaty, okrężnicy, czerniaka, chłoniaków nieziarniczych w poszczególnych województwach w podziale na trzy etapy, to
jest rozpoznanie, w trakcie leczenia i zgony?
4. Czy po analizie wyników programu Eurocare-5, które pokazały, że
przeżywalność chorych na nowotwory w Polsce jest najniższa w Europie,
rząd RP zamierza zwiększyć środki finansowe na ośrodki onkologiczne oraz
narodowe programy walki z rakiem? Jakie są plany rządu RP dotyczące
zwiększenia przeżywalności Polaków chorych na choroby nowotworowe?
Łączę wyrazy szacunku
Maciej Klima
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Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2014.05.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2014 r.,
w sprawie chorób nowotworowych, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Odnosząc się do pytania pierwszego, dotyczącego danych programu Eurocare-5
w podziale na poszczególne województwa, uprzejmie informuję, iż wszystkie edycje
programu Eurocare, w tym Eurocare-5, były prowadzone na poziomie narodowym,
bez uwzględniania różnic regionalnych w ramach danego kraju.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż znaczące różnice w wartościach wskaźników
5-letnich przeżyć w poszczególnych krajach mogą wynikać z innej częstości zachorowań na poszczególne nowotwory złośliwe, przede wszystkim na nowotwory o złym rokowaniu (płuco, trzustka, wątroba). W krajach Europy Centralnej i Wschodniej zachorowalność na raka płuca stanowi około 1/3 zachorowań na nowotwory wśród mężczyzn,
co determinuje niższe wskaźniki przeżyć ogółem. Z kolei wysoki odsetek nowotworów
o dobrym rokowaniu charakteryzuje kraje Europy Zachodniej. Przykładem może być
rak gruczołu krokowego, który w krajach Europy Zachodniej stanowi 40% zachorowań
na nowotwory oraz rak piersi, stanowiący odpowiednio ponad 30% zachorowań.
Odnośnie do pytania drugiego, dotyczącego podziału środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na ośrodki onkologiczne i programy walki z nowotworami w poszczególnych województwach, uprzejmie informuję, iż Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
finansuje świadczenia opieki zdrowotnej, w tym świadczenia związane z diagnostyką
i leczeniem chorób nowotworowych, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami wybranymi w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie
z przepisami ww. ustawy, planowane środki na pokrycie kosztów finansowania, przez
oddziały wojewódzkie Funduszu, świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych,
z wyłączeniem środków odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125 ww.
ustawy, dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu, uwzględniając:
1. liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
2. wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
3. ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.
Ponadto, planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany
oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W związku z powyższym, rozkład podziału środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej związane z diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu uwzględnia, oprócz ww. czynników determinujących podział ogólnej puli środków przeznaczanych na świadczenia
opieki zdrowotnej, również wskaźniki zachorowalności oraz potencjał wykonawczy
świadczeniodawców zlokalizowanych na terenie danego województwa.
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Rozkład podziału środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych w zakresach świadczeń dedykowanych diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w 2013 r. przedstawiał się następująco: dolnośląski – 8,68%,
kujawsko-pomorski – 6,20%, lubelski – 5,01%, lubuski – 1,97%, łódzki – 5,22%, małopolski – 7,50%, mazowiecki – 17,83%, opolski – 1,87%, podkarpacki – 3,49%, podlaski – 2,99%, pomorski – 5,87%, śląski – 13,03%, świętokrzyski – 3,84%, warmińsko-mazurski – 3,31%, wielkopolski – 9,13%, zachodniopomorski – 4,09%.
W odpowiedzi na pytanie trzecie, dotyczące statystyk w diagnozie i leczeniu nowotworów żołądka, piersi, odbytu, płuc, prostaty, okrężnicy, czerniaka, chłoniaków
nieziarniczych w poszczególnych województwach, w załączeniu przekazuję najnowsze
dane Krajowego Rejestru Nowotworów o zachorowaniach i zgonach z powodu ww. nowotworów według województw i płci.
Odnosząc się do pytania czwartego, dotyczącego zwiększenia środków finansowych
na ośrodki onkologiczne, narodowe programy walki z rakiem oraz podjęcia działań celem zwiększenia przeżywalności Polaków chorych na nowotwory, uprzejmie informuję.
Od 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
(Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.) realizowany jest Narodowy program zwalczania
chorób nowotworowych. Zgodnie z ww. ustawą planowane nakłady z budżetu państwa
na realizację działań przewidzianych w ramach Programu nie mogą być w poszczególnych latach mniejsze niż 250.000 tys. zł, a nakłady na realizację działań z zakresu
wczesnego wykrywania nowotworów muszą stanowić rocznie nie mniej niż 10% ogólnej
kwoty przeznaczonej na realizację Programu, przy czym należy podkreślić, iż w ramach
środków zarezerwowanych na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych nie finansuje się leczenia onkologicznego (za finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia). Realizacja Programu, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, przewidziana została na lata 2006–2015.
Ministerstwo Zdrowia, celem oceny efektywności realizacji Programu, zbiera opinie zarówno od ośrodków onkologicznych z całej Polski, jak również od specjalistów
z zakresu onkologii i ochrony zdrowia, dotyczące dotychczasowej realizacji Programu oraz propozycje zmian mogących poprawić skuteczność jego funkcjonowania, jak
również sugestie na temat zasadności kontynuacji Narodowego programu zwalczania
chorób nowotworowych po 2015 roku. Zebrane dotychczas opinie potwierdzają potrzebę realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w kolejnych latach.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż w ramach prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z konsultantami krajowymi i ekspertami w dziedzinie onkologii oraz przedstawicielami towarzystw naukowych, prac analitycznych
i koncepcyjnych nad przygotowywaniem nowej edycji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych po 2015 roku, rozważana jest kwestia nowelizacji obecnej ustawy o Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych i wydłużenie
okresu realizacji Programu na kolejne lata. Konieczne jest jednak dostosowanie treści Programu oraz narzędzi jego implementacji do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w szczególności podniesienie efektywności dotychczas prowadzonej profilaktyki
i edukacji zdrowotnej oraz właściwego zaadresowania społecznych nierówności zdrowotnych. Konieczna jest także harmonizacja działań różnych podmiotów (Narodowy
Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Zdrowia) oraz
zapewnienie ciągłości działań.
Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że środki finansowe, jakimi dysponuje Narodowy
Fundusz Zdrowia i jakie kieruje na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych, pochodzą
w szczególności ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z powyższym, wartość finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej
w danym roku, zdeterminowana jest poziomem środków zapisanych na ten cel w planie finansowym Funduszu, sporządzonym zgodnie z uregulowaniami art. 120 i 121
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że mając na uwadze szczególny charakter
świadczeń onkologicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach posiadanych środków, sukcesywnie zwiększa nakłady przeznaczane na finansowanie świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych w zakresach świadczeń dedykowanych leczeniu onkologicznemu. W latach 2009–2013 wartość świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresach świadczeń dedykowanych leczeniu
onkologicznemu, zwiększyła się o 29%, tj. o ponad 1 008 mln zł.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Załącznik do pisma znak: MZ-PZ-O-079-16557-3/MS/14
Tabela 1.
Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ŻOŁĄDKA (C16) w Polsce w 2011 roku
według płci i województw (współczynniki standaryzowane wg populacji świata).
Mężczyźni
ZACHOROWANIA

liczba

Kobiety

wsp.
surowy

wsp.
standaryzowany

liczba

wsp.
wsp.
surowy standaryzowany

Dolnośląskie

298

21,2

13,3

182

12,0

5,4

Kujawsko-pomorskie

196

19,3

12,9

108

10,0

5,1

Lubelskie

191

18,1

11,3

90

8,0

4,1

Lubuskie

88

17,7

12,3

50

9,5

5,0

Łódzkie

223

18,4

10,7

127

9,6

4,3

Małopolskie

355

21,9

14,3

172

10,0

5,1

Mazowieckie

334

13,2

8,3

174

6,3

3,0

86

17,5

10,7

55

10,5

4,5

218

20,9

13,9

94

8,7

3,9

Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie

98

16,7

10,4

49

8,0

3,7

Pomorskie

215

19,3

12,8

118

10,1

5,3

Śląskie

494

22,1

13,0

260

10,9

5,2

Świętokrzyskie

135

21,6

13,3

81

12,4

5,9

Warmińsko-mazurskie

125

17,6

12,5

91

12,3

6,2

Wielkopolskie

348

20,7

14,2

152

8,6

4,3

Zachodniopomorskie

106

12,6

8,3

55

6,2

3,3

3510

18,8

12,0

1858

9,3

4,5

Polska

Mężczyźni
ZGONY

liczba

Kobiety

wsp.
surowy

wsp.
standaryzowany

wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany

Dolnośląskie

275

19,6

12,5

158

10,4

4,4

Kujawsko-pomorskie

187

18,4

12,7

93

8,6

4,0

Lubelskie

159

15,0

9,2

69

6,1

2,4

Lubuskie

84

16,9

11,4

46

8,8

4,4

Łódzkie

238

19,6

11,7

119

8,9

3,6

Małopolskie

327

20,2

13,2

141

8,2

3,3

Mazowieckie

420

16,7

9,8

223

8,1

3,6

Opolskie

89

18,1

11,5

50

9,5

4,1

Podkarpackie

175

16,8

11,2

78

7,2

3,0

Podlaskie

113

19,2

12,0

65

10,5

4,1

Pomorskie

196

17,7

11,6

109

9,4

4,6

Śląskie

502

22,4

13,5

260

10,8

4,7

Świętokrzyskie

123

19,6

11,6

60

9,1

3,7

Warmińsko-mazurskie

133

18,7

12,8

76

10,2

4,7

Wielkopolskie

315

18,8

13,2

153

8,7

4,4

Zachodniopomorskie

142

16,9

11,6

61

6,9

3,3

3478

18,7

11,9

1761

8,9

3,9

Polska
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Tabela 2.
Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe OKRĘŻNICY (C18) w Polsce w 2011
roku według płci i województw (współczynniki standaryzowane wg populacji świata).
Mężczyźni
ZACHOROWANIA

liczba

wsp.
surowy

Kobiety

wsp.
wsp.
wsp.
standaryzowany liczba surowy standaryzowany

Dolnośląskie

445

31,7

19,9

410

27,1

12,2

Kujawsko-pomorskie

320

31,5

20,6

268

24,8

12,5

Lubelskie

256

24,3

15,4

237

21,2

10,8

Lubuskie

129

25,9

17,2

114

21,7

11,0

Łódzkie

303

25,0

15,0

290

21,8

9,7

Małopolskie

361

22,3

14,4

335

19,5

9,8

Mazowieckie

543

21,5

12,9

494

18,0

8,5

Opolskie

136

27,7

16,4

113

21,5

10,1

Podkarpackie

205

19,7

12,8

182

16,8

9,1

Podlaskie

130

22,2

14,0

120

19,5

9,8

Pomorskie

299

26,9

17,6

300

25,7

13,2

Śląskie

600

26,8

15,9

539

22,5

10,7

Świętokrzyskie

207

33,1

20,4

161

24,6

10,8

Warmińsko-mazurskie

165

23,2

15,5

176

23,7

11,8

Wielkopolskie

499

29,7

20,5

443

25,0

13,1

Zachodniopomorskie

213

25,4

16,7

199

22,5

11,6

4811

25,8

16,3

4381

22,0

10,8

Polska

Mężczyźni
ZGONY

Kobiety

liczba

wsp.
surowy

Dolnośląskie

291

20,7

12,9

299

19,8

8,2

Kujawsko-pomorskie

197

19,4

12,7

199

18,4

8,1

Lubelskie

169

16,0

9,3

153

13,6

5,9

Lubuskie

107

21,5

15,3

87

16,6

7,6

Łódzkie

263

21,7

12,1

239

17,9

7,0

Małopolskie

293

18,1

11,4

261

15,2

6,5

Mazowieckie

522

20,7

11,9

435

15,9

6,4

Opolskie

117

23,8

14,4

84

16,0

6,6

Podkarpackie

119

11,4

7,0

105

9,7

4,8

Podlaskie

111

18,9

10,7

99

16,1

6,2

Pomorskie

208

18,8

12,8

183

15,7

7,6

Śląskie

475

21,2

12,8

398

16,6

7,1

Świętokrzyskie

132

21,0

11,9

91

13,8

5,1

Warmińsko-mazurskie

126

17,7

12,5

125

16,9

7,6

Wielkopolskie

375

22,4

15,3

297

16,8

7,7

Zachodniopomorskie

170

20,2

13,4

158

17,9

8,1

3675

19,7

12,2

3213

16,2

6,9

Polska

wsp.
wsp.
wsp.
standaryzowany liczba surowy standaryzowany
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Tabela 3.
Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe ODBYTU (C21) w Polsce w 2011 roku
według płci i województw (współczynniki standaryzowane wg populacji świata).
Mężczyźni
ZACHOROWANIA

Kobiety

wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany liczba

wsp.
surowy

wsp.
standaryzowany

Dolnośląskie

5

0,4

0,2

15

1,0

0,4

Kujawsko-pomorskie

3

0,3

0,2

7

0,6

0,3

Lubelskie

3

0,3

0,2

6

0,5

0,2

Lubuskie

1

0,2

0,2

3

0,6

0,3

Łódzkie

3

0,2

0,2

11

0,8

0,5

Małopolskie

2

0,1

0,1

18

1,0

0,7

Mazowieckie

11

0,4

0,3

24

0,9

0,6

Opolskie

1

0,2

0,1

1

0,2

0,0

Podkarpackie

4

0,4

0,3

6

0,6

0,3

Podlaskie

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Pomorskie

4

0,4

0,2

13

1,1

0,5

Śląskie

4

0,2

0,1

15

0,6

0,3

Świętokrzyskie

3

0,5

0,3

4

0,6

0,4

Warmińsko-mazurskie

3

0,4

0,3

6

0,8

0,4

Wielkopolskie

6

0,4

0,2

7

0,4

0,2

Zachodniopomorskie

6

0,7

0,4

5

0,6

0,4

59

0,3

0,2

141

0,7

0,4

Polska

Mężczyźni
ZGONY
Dolnośląskie

liczba

Kobiety

wsp.
wsp.
surowy standaryzowany liczba

wsp.
surowy

wsp.
standaryzowany

14

1,0

0,5

12

0,8

0,3

Kujawsko-pomorskie

6

0,6

0,4

4

0,4

0,1

Lubelskie

9

0,9

0,4

9

0,8

0,2

Lubuskie

6

1,2

0,9

6

1,1

0,5

12

1,0

0,7

11

0,8

0,3

Małopolskie

8

0,5

0,3

12

0,7

0,4

Mazowieckie

14

0,6

0,4

14

0,5

0,2

Opolskie

0

0,0

0,0

2

0,4

0,1

Podkarpackie

5

0,5

0,3

7

0,6

0,3

Podlaskie

7

1,2

0,7

9

1,5

0,7

Pomorskie

11

1,0

0,7

5

0,4

0,2

Śląskie

26

1,2

0,7

16

0,7

0,2

Świętokrzyskie

6

1,0

0,5

2

0,3

0,1

Warmińsko-mazurskie

5

0,7

0,5

0

0,0

0,0

Wielkopolskie

9

0,5

0,3

12

0,7

0,3

Zachodniopomorskie

5

0,6

0,4

5

0,6

0,2

143

0,8

0,5

126

0,6

0,3

Łódzkie

Polska
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Tabela 4.
Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe PŁUCA (C33–C34) w Polsce w 2011 roku
według płci i województw (współczynniki standaryzowane wg populacji świata).
Mężczyźni
ZACHOROWANIA
Dolnośląskie

liczba

Kobiety

wsp.
wsp.
surowy standaryzowany liczba

wsp.
wsp.
surowy standaryzowany

1178

84,0

52,8

585

38,7

19,6

Kujawsko-pomorskie

909

89,4

59,1

411

38,0

21,9

Lubelskie

852

80,8

51,6

259

23,1

13,0

Lubuskie

317

63,6

42,8

159

30,3

17,3

Łódzkie

1023

84,6

50,3

549

41,3

21,1

Małopolskie

1093

67,4

44,4

393

22,9

12,4

Mazowieckie

1848

73,2

46,2

806

29,3

15,3

Opolskie

395

80,4

49,7

169

32,2

17,7

Podkarpackie

676

64,9

43,7

212

19,5

11,8

Podlaskie

332

56,6

37,8

121

19,7

10,8

Pomorskie

948

85,3

57,3

461

39,5

22,9

1817

81,3

48,6

804

33,6

17,9

Świętokrzyskie

586

93,7

57,8

174

26,6

13,2

Warmińsko-mazurskie

653

91,7

65,4

295

39,8

23,0

1316

78,4

53,9

563

31,8

18,3

601

71,6

45,9

325

36,8

20,0

14544

78,0

50,1

6286

31,6

17,3

Śląskie

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Mężczyźni
ZGONY
Dolnośląskie

liczba

Kobiety

wsp.
wsp.
surowy standaryzowany liczba

wsp.
wsp.
surowy standaryzowany

1250

89,1

54,9

548

36,2

17,1

Kujawsko-pomorskie

904

88,9

57,8

384

35,5

19,3

Lubelskie

912

86,5

54,4

257

22,9

12,0

Lubuskie

447

89,7

60,3

184

35,1

18,6

Łódzkie

1111

91,8

54,6

466

35,1

17,2

Małopolskie

1206

74,4

48,2

384

22,3

11,5

Mazowieckie

2447

96,9

59,1

989

36,0

17,4

Opolskie

370

75,4

44,9

152

29,0

14,9

Podkarpackie

612

58,8

38,7

158

14,5

8,0

Podlaskie

475

81,0

50,3

170

27,6

13,9

Pomorskie

999

89,9

59,7

450

38,5

21,5

1938

86,7

52,0

760

31,7

16,2

Świętokrzyskie

562

89,9

53,6

173

26,4

12,8

Warmińsko-mazurskie

650

91,3

64,6

277

37,4

21,1

1365

81,3

55,7

587

33,1

18,5

740

88,1

56,3

324

36,7

18,6

15988

85,7

54,2

6263

31,5

16,2

Śląskie

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska
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Tabela 5.
Zachorowania i zgony na CZERNIAKA (C43) w Polsce w 2011 roku według płci i województw (współczynniki standaryzowane wg populacji świata).
Mężczyźni
ZACHOROWANIA

Kobiety

wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany

wsp.
liczba surowy

wsp.
standaryzowany

Dolnośląskie

86

6,1

4,1

90

5,9

3,4

Kujawsko-pomorskie

62

6,1

4,3

75

6,9

4,3

Lubelskie

66

6,3

4,2

67

6,0

3,6

Lubuskie

28

5,6

4,2

25

4,8

2,8

Łódzkie

82

6,8

4,5

83

6,3

3,4

Małopolskie

126

7,8

5,4

171

9,9

6,3

Mazowieckie

182

7,2

5,0

200

7,3

4,8

Opolskie

36

7,3

4,7

38

7,2

3,9

Podkarpackie

78

7,5

5,3

68

6,3

3,6

Podlaskie

28

4,8

3,4

33

5,4

3,2

Pomorskie

90

8,1

5,7

96

8,2

5,1

152

6,8

4,5

157

6,6

3,7

Świętokrzyskie

31

5,0

3,2

50

7,6

3,6

Warmińsko-mazurskie

45

6,3

5,1

48

6,5

4,7

116

6,9

4,9

117

6,6

4,2

59

7,0

4,6

57

6,5

3,9

1267

6,8

4,7

1375

6,9

4,2

Śląskie

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

ZGONY

Mężczyźni

Kobiety

wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany

wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany

Dolnośląskie

50

3,6

2,3

52

3,4

1,8

Kujawsko-pomorskie

29

2,9

1,9

30

2,8

1,5

Lubelskie

33

3,1

2,2

21

1,9

0,9

Lubuskie

12

2,4

1,8

13

2,5

1,3

Łódzkie

63

5,2

3,2

47

3,5

1,6

Małopolskie

61

3,8

2,4

48

2,8

1,6

Mazowieckie

100

4,0

2,4

98

3,6

1,7

Opolskie

16

3,3

2,0

16

3,0

1,4

Podkarpackie

38

3,6

2,5

27

2,5

1,3

Podlaskie

20

3,4

2,1

20

3,2

1,3

Pomorskie

48

4,3

3,0

30

2,6

1,3

Śląskie

85

3,8

2,3

64

2,7

1,3

Świętokrzyskie

25

4,0

2,4

31

4,7

2,0

Warmińsko-mazurskie

17

2,4

1,8

19

2,6

1,5

Wielkopolskie

56

3,3

2,5

37

2,1

1,1

Zachodniopomorskie
Polska

26

3,1

2,0

27

3,1

1,6

679

3,6

2,4

580

2,9

1,5
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Tabela 6.
Zachorowania i zgony na nowotwory PIERSI (C50) w Polsce w 2011 roku według województw (współczynniki standaryzowane wg populacji świata).
ZACHOROWANIA

Zachorowania

Zgony

wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany

wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany

Dolnośląskie

1443

95,4

57,8

406

26,8

13,3

Kujawsko-pomorskie

1056

97,7

61,0

305

28,2

15,7

Lubelskie

778

69,4

43,7

249

22,2

11,3

Lubuskie

452

86,1

54,4

145

27,6

15,7

Łódzkie

1188

89,5

53,6

401

30,1

14,7

Małopolskie

1372

79,8

51,9

469

27,4

15,5

Mazowieckie

2162

78,6

48,5

799

29,2

14,6

Opolskie

449

85,6

50,2

143

27,2

13,8

Podkarpackie

665

61,2

40,0

224

20,6

11,0

Podlaskie

435

70,7

43,9

158

25,6

13,6

Pomorskie

1001

85,7

55,7

334

28,7

16,3

Śląskie

2118

88,5

52,9

746

31,1

16,0

Świętokrzyskie

472

72,1

43,3

150

22,8

11,9

Warmińsko-mazurskie

595

80,3

52,2

192

25,9

14,8

1540

86,9

55,9

484

27,4

14,4

808

91,5

56,7

232

26,3

14,4

16534

83,2

51,8

5437

27,4

14,4

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Tabela 7.
Zachorowania i zgony na raka GRUCZOŁU KROKOWEGO (C61) w Polsce w 2011
roku według województw.
Zachorowania
ZACHOROWANIA

Zgony

wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany liczba

wsp.
wsp.
surowy standaryzowany

Dolnośląskie

724

51,6

32,1

299

21,3

12,4

Kujawsko-pomorskie

549

54,0

35,7

254

25,0

15,9

Lubelskie

630

59,7

36,2

247

23,4

12,6

Lubuskie

261

52,4

36,6

105

21,1

14,4

Łódzkie

957

79,1

46,0

254

20,9

11,3

Małopolskie

839

51,7

33,5

342

21,2

12,3

Mazowieckie

1273

50,4

31,1

598

23,8

12,6

Opolskie

211

43,0

25,0

100

20,3

12,2

Podkarpackie

556

53,4

36,1

219

21,0

13,0

Podlaskie

369

62,9

41,0

145

24,7

14,2

Pomorskie

855

76,9

51,1

225

20,3

13,0

1260

56,4

33,5

471

21,0

12,1

Świętokrzyskie

281

44,9

26,3

138

22,0

11,8

Warmińsko-mazurskie

262

36,8

26,5

136

19,1

12,9

Wielkopolskie

944

56,2

38,7

382

22,8

15,1

Zachodniopomorskie

347

41,3

27,2

170

20,2

13,0

10318

55,3

35,1

4085

21,9

12,9

Śląskie

Polska

76

52. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Tabela 8.
Zachorowania i zgony na CHŁONIAKI NIEZIARNICZE (C82-C85+C96) w Polsce
w 2011 roku według płci i województw.
Mężczyźni
ZACHOROWANIA
Dolnośląskie

Kobiety

wsp.
wsp.
wsp.
liczba surowy
standaryzowany liczba surowy
85

wsp.
standaryzowany

6,1

4,4

96

6,3

3,5

Kujawsko-pomorskie

107

10,5

7,6

94

8,7

5,0

Lubelskie

102

9,7

6,8

79

7,1

3,7

Lubuskie

17

3,4

2,6

28

5,3

3,0

Łódzkie

78

6,4

4,3

88

6,6

3,3

Małopolskie

143

8,8

6,5

125

7,3

4,2

Mazowieckie

137

5,4

3,6

174

6,3

3,5

Opolskie

32

6,5

4,2

42

8,0

4,2

Podkarpackie

77

7,4

5,0

72

6,6

4,0

Podlaskie

28

4,8

3,3

34

5,5

3,1

Pomorskie

86

7,7

5,7

87

7,5

4,3

196

8,8

5,8

183

7,6

4,1

Śląskie
Świętokrzyskie

70

11,2

7,2

43

6,6

3,1

Warmińsko-mazurskie

45

6,3

4,7

52

7,0

4,3

124

7,4

5,2

134

7,6

4,9

58

6,9

5,1

38

4,3

2,8

1385

7,4

5,2

1369

6,9

3,9

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Mężczyźni
ZGONY

liczba

Kobiety

wsp.
wsp.
wsp.
wsp.
surowy standaryzowany liczba surowy standaryzowany

Dolnośląskie

46

3,3

2,2

75

5,0

2,2

Kujawsko-pomorskie

50

4,9

3,3

59

5,5

2,9

Lubelskie

51

4,8

3,2

58

5,2

2,6

Lubuskie

16

3,2

2,3

20

3,8

1,5

Łódzkie

58

4,8

2,9

32

2,4

1,2

Małopolskie

72

4,5

2,8

65

3,8

1,7

Mazowieckie

131

5,2

3,4

126

4,6

2,1

Opolskie

12

2,4

1,6

17

3,2

1,5

Podkarpackie

53

5,1

3,5

36

3,3

1,6

Podlaskie

23

3,9

2,2

23

3,7

2,1

Pomorskie

43

3,9

2,7

49

4,2

2,0

113

5,0

3,3

94

3,9

1,7

Świętokrzyskie

29

4,6

2,7

22

3,3

1,5

Warmińsko -mazurskie

37

5,2

3,4

25

3,4

1,5

Wielkopolskie

75

4,5

3,2

62

3,5

1,7

Zachodniopomorskie

33

3,9

2,7

31

3,5

1,9

842

4,5

3,0

794

4,0

1,9

Śląskie

Polska
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Niespełna cztery lata temu weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Na mocy przywoływanego aktu prawnego powstał nowy
system udostępniania informacji gospodarczych, który jest między innymi źródłem wiedzy o nierzetelnych dłużnikach. Na kanwie doświadczeń
z ostatnich lat można stwierdzić, iż system wymiany informacji gospodarczej, który dostarcza wiedzę dotyczącą wiarygodności płatniczej kontrahenta, odgrywa doniosłą rolę jako istotny czynnik poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
W związku z faktem, iż Ministerstwo Gospodarki prowadzi obecnie prace nad oceną funkcjonowania omawianej ustawy, pragnę zasygnalizować
potrzebę dokonania pewnych zmian w omawianym systemie. Zgodnie z regulacją ustawową utworzono biura informacji gospodarczej, czyli podmioty
wyspecjalizowane i uprawnione do gromadzenia oraz udostępniania osobom
trzecim określonych informacji gospodarczych. W świetle obowiązujących
przepisów informacje do biura mogą przekazywać zarówno przedsiębiorcy,
jak i osoby fizyczne po spełnieniu określonych przesłanek. W tym miejscu
należy jednak podkreślić fakt zróżnicowania sytuacji prawnej wymienionych kategorii wierzycieli.
Jak stanowią przepisy obowiązującej ustawy, przedsiębiorca jest
uprawniony do ubiegania się o wpis dłużnika do rejestru na podstawie wezwania do zapłaty, czyli już na etapie przedsądowym. Osoba fizyczna musi
natomiast wykazać, jak stanowi art. 16 ustawy, iż: „zobowiązanie zostało
stwierdzone tytułem wykonawczym” określającym istnienie i zakres roszczenia wierzyciela wobec dłużnika. Jest to podstawowy warunek, który
musi zostać spełniony przez osoby fizyczne zabiegające o dokonanie wpisu. W efekcie konieczne jest zatem wszczęcie przez tę kategorię wierzycieli
postępowania sądowego, co jak powszechnie wiadomo, przyczynia się do
przewlekłości w uzyskaniu wpisu do rejestru.
W przedstawionych regulacjach prawnych można upatrywać zachwiania zasady równości wobec prawa w odniesieniu do osób fizycznych. Trudno
zrozumieć cel wprowadzenia przedstawionych dysproporcji, które w istocie
działają na niekorzyść słabszych uczestników rynku. Pragnę przeto podkreślić, iż w mojej ocenie warto rozważyć zmianę aktualnych przepisów we
wskazanym zakresie w taki sposób, aby obowiązujący system stanowił solidny fundament wsparcia w odzyskiwaniu należności przez wierzycieli, którymi są nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby fizyczne.
Zwracam się zatem z prośbą do Pana Ministra o analizę obowiązującej
ustawy w powyższym zakresie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 9 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 kwietnia br., znak: BPS-043-52-2263/14, w sprawie oświadczenia złożonego na 52. posiedzeniu Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.
przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę dotyczącego ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530,
z późn. zm.) w zakresie braku możliwości zgłaszania informacji gospodarczych przez
osoby fizyczne nieposiadające tytułu wykonawczego wobec wierzytelności, uprzejmie
wyjaśniam co następuje.
W związku z głosami instytucji ochrony praw konsumentów, Ministerstwo zaproponowało w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych modyfikację definicji wierzyciela w taki sposób, aby objęła ona również osoby fizyczne nieposiadające tytułu
wykonawczego wobec wierzytelności. Zgodnie z projektem zasady przekazywania informacji gospodarczych przez wierzycieli będących osobami fizycznymi byłyby zatem
takie same jak dla pozostałych wierzycieli. Jednocześnie proponuje się pozostawienie
dotychczasowej, uproszczonej ścieżki przekazywania informacji gospodarczych do
biur przez podmioty (osoby fizyczne i prawne) posiadające tytuł wykonawczy.
Projekt przedmiotowych założeń aktualnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Mariusz Haładyj
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
W art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określone zostały warunki, na jakich dopuszczalne jest przyznanie osobom fizycznym, na ich wniosek, 50% bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Poza koniecznością przeznaczenia lub wykorzystywania tej nieruchomości na cele mieszkaniowe przywołany przepis wskazuje również, że bonifikata może zostać
przyznana jedynie wówczas, gdy „dochód miesięczny na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma
być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.
Warto zauważyć, że ani ustawa o gospodarce nieruchomościami, ani też
ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o której mowa w cytowanym fragmencie art. 74, nie definiują, co konkretnie należy rozumieć pod pojęciem „dochód miesięczny”. W związku z tym powstaje wątpliwość co do tego, które przychody lub dochody należy uwzględnić
przy obliczaniu takiego dochodu, a nadto, jaki okres przyjąć do niniejszego
wyliczenia. Opisany stan prawny przekłada się na jednolitą praktykę poszczególnych organów uprawnionych do weryfikacji spełnienia warunków
przyznania bonifikaty. Samorządy najczęściej opierają się na definicjach
dochodu miesięcznego zapisanych w innych ustawach (na przykład w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), stosując
je wprost lub z pewnymi modyfikacjami. Niemniej jednak taka praktyka,
w szczególności w sytuacji, kiedy brakuje wyraźnego odesłania w ustawie
o gospodarce nieruchomościami, nie wydaje się być uprawniona.
Należy w tym miejscu podzielić pogląd wyrażony przez Rzecznika Praw
Obywatelskich w wystąpieniu z dnia 13 stycznia 2014 r., zgodnie z którym
zasady przyznawania przedmiotowej bonifikaty powinny jednoznacznie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Postulowane rozwiązanie będzie ułatwieniem zarówno dla organów właściwych w sprawie
przyznawania przedmiotowej bonifikaty, jak i dla potencjalnych wnioskodawców, którzy jeszcze przed złożeniem wniosku będą w stanie samodzielnie ocenić, czy spełniają kryterium dochodowe.
Zwracam się zatem z prośbą o podjęcie prac nad stosowną nowelizacją
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 14 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie pana senatora Ryszarda Knosali złożone na 52. posiedzeniu Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r., znak BPS/043-52-2264/14, dotyczące
podjęcia prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji przepisu art. 74 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), zwanej
dalej: „ugn”, uprzejmie udzielam informacji w przedmiotowym zakresie.
Jak słusznie zauważył pan senator, ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „dochód
miesięczny”, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ugn, jak również nie określił, z jakiego
okresu powinien być brany pod uwagę dochód miesięczny przy udzielaniu bonifikaty
od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Należy również zgodzić się, że powołana w art. 74 ust. 1 ugn ustawa z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1440, z późn. zm.) nie zawiera definicji „dochodu miesięcznego”, natomiast wskazany przepis art. 20 pkt 1 lit. a odnosi się jedynie do komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w sprawie kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.
Mając na uwadze wpływające do resortu sugestie o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w powyższym zakresie m.in. od Rzecznika Praw Obywatelskich pragnę poinformować, że w toku podjętych prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami
zostanie zaproponowana zmiana w art. 74 ugn, która powinna wyeliminować pojawiające się w praktyce wątpliwości na gruncie stosowania tego przepisu w zakresie poruszonej w piśmie problematyki. Projekt ustawy został uwzględniony w Wykazie prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr projektu UC 122).
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie przewiduje, że
notariusz w zakresie swoich uprawnień i wykonywanych czynności działa
jako osoba zaufania publicznego, posiadając tym samym szeroką ochronę
prawną przysługującą funkcjonariuszowi publicznemu. W przypadku wyrządzenia szkody swoim działaniem ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz dyscyplinarną. Odpowiedzialność ta
obejmuje przewinienia zawodowe, obrazę przepisów prawnych, jak i wszelkie uchybienia godzące w wykonywany zawód.
Wszczęcie postępowania w przedmiocie przewinień dyscyplinarnych następuje na mocy art. 58 ustawy poprzez zgłoszenie odpowiedniego wniosku.
Organami uprawnionymi do wystąpienia ze stosownym żądaniem są minister sprawiedliwości oraz rada właściwej izby notarialnej. Rada ta, zanim
skieruje wskazany wniosek, obowiązana jest do wyjaśnienia okoliczności
koniecznych, które pozwolą na ustalenie znamion zarzucanego obwinionemu
czynu. Może jednak zaniechać złożenia wniosku, jeśli uzna, iż przewinienie
nie zostało popełnione. W świetle obowiązujących przepisów nie jest jednak
wymagane podjęcie uchwały czy wydanie stosownego postanowienia w tej
kwestii. Poprzez przyjęty model postępowania strona została pozbawiona
możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia w przedmiocie odmowy wszczęcia
postępowania.
Pomimo zawartych w ustawie uregulowań, na podstawie których strona pokrzywdzona działaniem notariusza może ubiegać się o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, przyjęte instrumenty prawne zdają się być
nieskuteczne. Obowiązujące przepisy nie zawierają bowiem mechanizmów
w zakresie kontroli zasadności decyzji odmownej w przedmiocie wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego.
W toku dokonanej analizy można stwierdzić, iż wskazywane uregulowanie budzi poważne wątpliwości. Zwracam się zatem do Pana Ministra
z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu nowelizacji
powyższych przepisów.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 22 maja 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Ryszarda Knosali w sprawie uprawnień osoby pokrzywdzonej działaniem notariusza, przekazane przy piśmie z dnia
16 kwietnia 2014 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Postępowanie dyscyplinarne przeciwko notariuszowi jest postępowaniem rozpoznawczym, które toczy się przed sądem dyscyplinarnym i rozpoczyna z chwilą zgłoszenia wniosku o jego wszczęcie. Zgodnie z art. 58 ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U.
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z 2014 poz. 164) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą zgłosić wyłącznie Minister Sprawiedliwości lub rada właściwej izby notarialnej. Złożenie wniosku poprzedza wstępne wyjaśnienie przez uprawnione podmioty okoliczności koniecznych do ustalenia znamion czynu zarzuconego obwinionemu oraz złożenie wyjaśnień
przez obwinionego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe. Czynności
wyjaśniające dokonywane przed wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, o których mowa w art. 58 ustawy, mają charakter nieformalny.
W praktyce, w wielu przypadkach, podstawę do zgłoszenia przez Ministra Sprawiedliwości bądź radę izby notarialnej wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego stanowi informacja osób powołanych do sprawowania nadzoru o uchybieniach
w działalności notariusza stwierdzonych na skutek podjętych czynności nadzorczych,
w tym zwłaszcza w wyniku wizytacji, lustracji oraz w wyniku rozpoznania skarg na
działalność notariusza złożonych przez osoby, które czują się pokrzywdzone określonym zachowaniem notariusza.
Zgodnie z art. 45 Prawa o notariacie, osoby powołane do nadzoru w razie dostrzeżenia naruszenia przez notariusza jego obowiązków mogą żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Przyjmuje się jednak, iż mimo zawartego w tym przepisie
kategorycznego zwrotu „żądać wszczęcia postępowania”, wizytator stwierdzający naruszenie obowiązków przez notariusza nie jest legitymowany do zgłoszenia formalnego
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Ma on natomiast prawo złożenia
stosownego wniosku do rady izby notarialnej lub Ministra Sprawiedliwości, by z kolei
te organy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w trybie art. 58, zgłosiły
formalny wniosek. Zaznaczyć przy tym należy, że ani Minister Sprawiedliwości, ani
rada izby notarialnej nie są związane żądaniem wizytatora1.
Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, stosownie
do art. 59 §1 ustawy, przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz obrońcę. Na tej podstawie za
strony postępowania dyscyplinarnego uważa się jedynie obwinionego oraz rzecznika
dyscyplinarnego, pełniącego funkcję oskarżyciela2. Statusu strony tego postępowania
nie ma natomiast podmiot, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a tym bardziej pokrzywdzony.
Podkreślić należy, że zaspokojeniu interesu osoby pokrzywdzonej działaniem lub
zaniechaniem notariusza służą inne dostępne środki prawne, aniżeli postępowanie
dyscyplinarne. Postępowanie to zmierza przede wszystkim do pociągnięcia obwinionego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, natomiast pokrzywdzony, jeśli już występuje
w tych postępowaniach, to wyłącznie jako osobowe źródło dowodowe3.
Pokrzywdzony nie został upoważniony do podejmowania czynności o charakterze
procesowym i to zarówno w toku czynności wyjaśniających poprzedzających wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego, jak i we właściwym postępowaniu dyscyplinarnym.
Odpowiedzialność dyscyplinarna służy przede wszystkim zapewnieniu przestrzegania szczególnych reguł zachowania przyjętych w danej, prawnie określonej grupie
społecznej. Odpowiedzialność ta prowadzić ma do eliminacji z danej grupy osób,
które nie spełniły lub przestały spełniać cechy osobowościowe, uznane przez prawo
za niezbędne do wykonywania istotnych działań publicznych powierzonych tej grupie. Odpowiedzialność dyscyplinarna służyć ma również organom lub korporacjom,
do których należą osoby podlegające tej odpowiedzialności. Instytucja ta ma zapewnić przede wszystkim jakość (fachowość) wykonywanej funkcji społecznej (zawodu).
Nadto, odpowiedzialność dyscyplinarna realizuje postulat zapewnienia określonej
niezależności jurysdykcyjnej danej instytucji lub korporacji, wyznaczając szczególne
zasady lub tryb postępowania wobec członków tej instytucji lub grupy4. Deontolo1
2

3

4

D. Celiński, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza, Rejent 2004/6/31.
W. Kozielewicz, op. cit., str. 36–7, D. Celiński, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza,
Rejent, 2004/6/ str. 42.
P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego. C.H. Beck, Warszawa 2013, str. 213–214.
W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców
prawnych i notariuszy, LexisNexis, Warszawa 2012, str. 16.
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gia postępowania dyscyplinarnego łączy się przede wszystkim ze specyfiką wykonywania niektórych zawodów oraz zasadami funkcjonowania konkretnych korporacji
zawodowych.
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie rozstrzyga
o prawach czy obowiązkach pokrzywdzonego zachowaniem notariusza, wypełniającym znamiona przewinienia dyscyplinarnego. Pokrzywdzony nie korzysta z uprawnień
analogicznych do przyznanych w postępowaniu karnym. W takiej sytuacji, skoro procedury nie przyznają pokrzywdzonemu żadnych uprawnień w toku postępowania dyscyplinarnego, brak jest podstaw do zasadności zagwarantowania pokrzywdzonemu
możliwości żądania wszczęcia tego postępowania. Podkreślić należy, iż pokrzywdzony
może dochodzić swoich praw, o ile zostały naruszone na skutek bezprawnego zachowania notariusza, przed sadem powszechnym w sprawie cywilnej bądź w sprawie karnej. Jego interesy w istotnym stopniu chronione są przepisami o odpowiedzialności
cywilnej notariusza (art. 49 ustawy), w tym obowiązkowym ubezpieczeniem notariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności
notarialnych (art. 19a). Odpowiedzialność cywilna notariusza jest niezależna od odpowiedzialności dyscyplinarnej i wystąpienie z powództwem o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych nie musi być poprzedzone
postępowaniem dyscyplinarnym.
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęto, że złożony przez inną osobę
(także ewentualnego pokrzywdzonego) do rady izby notarialnej wniosek o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego wobec określonego notariusza, może jedynie, z uwagi na zawarte w nim treści, stanowić dla organu samorządu informację o określonym zdarzeniu lub okolicznościach, uzasadniających podjęcie, na podstawie art. 58
ustawy, uchwały w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest jednak suwerenną
decyzją rady izby notarialnej. Wykluczając obowiązek rady podjęcia na wniosek osoby
trzeciej, nieuprawnionej do żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, uchwały w tym przedmiocie w trybie przepisów k.p.a., Naczelny Sąd Administracyjny uznał
jednocześnie, iż całkowicie prawidłowym, wystarczającym i odpowiadającym regułom
korporacyjnym jest w takiej sytuacji udzielenie przez organ samorządu notarialnego
odpowiedzi co do złożonego wniosku, przy czym w ocenie Sądu, nie może być to w żadnym razie odpowiedź zawierająca jakiekolwiek merytoryczne stanowisko, bo to, dotyczące wyłącznie osoby ewentualnie odpowiedzialnej za przewinienie, podejmowane
jest w formie uchwały i kierowane zgodnie z procedurą dyscyplinarną5.
Nie ma więc podstaw do kwestionowania prawidłowości stanowiska, zgodnie
z którym, jeśli po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających Minister Sprawiedliwości lub rada izby notarialnej wyklucza podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, to ich działanie może ograniczyć się jedynie do zaniechania złożenia
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W związku z tym, iż do czynności
wyjaśniających nie stosuje się przepisów k.p.k. nie jest wymagane wydanie postanowienia lub podjęcie innej stosownej uchwały w tym przedmiocie, które mogłyby podlegać zaskarżeniu przez pokrzywdzonego6.
Wydaje się również, iż zasadność przyznania pokrzywdzonemu szczególnych
uprawnień procesowych i to już na etapie czynności wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza, wyklucza istota i charakter tych czynności. Przepisy ustawy nie precyzują bowiem procedury postępowania wyjaśniającego.
Organ uprawniony ma na tym etapie zbadać jedynie czy okoliczności czynu kwalifikują sprawę do postępowania dyscyplinarnego7. W praktyce ustalenie, czy zostało
popełnione przewinienie dyscyplinarne oraz jego okoliczności, będzie polegało przede
wszystkim na zgromadzeniu dokumentów, rozpytaniu osób, które mają jakieś infor5

6

7

Postanowienia NSA: z dnia: 8 listopada 2013 r., II GSK 2131/13, z dnia 3 grudnia 2013 r.,
II GSK 2200/13.
W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców
prawnych i notariuszy, LexisNexis, Warszawa 2012, str. 347.
D. Celiński, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza, Rejent, 2004, nr 5, str. 46.
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macje na temat zdarzenia będącego przedmiotem postępowania i które będą mogły
składać wyjaśnienia we wszczętym następnie postępowaniu dyscyplinarnym. Wskazuje się, iż czynność rozpytania na okoliczność zdarzenia winna być dokumentowana
wyłącznie notatką lub zapiskiem urzędowym8.
Podnieść należy, iż osoba pokrzywdzona działaniem lub zaniechaniem notariusza
nie jest całkowicie pozbawiona ochrony prawnej w przypadku, np. zaniechania przez
radę izby notarialnej czynności w przedmiocie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do notariusza.
W świetle art. 42 §1 ustawy Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego. Zatem w przypadku niezłożenia przez radę izby notarialnej wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
pokrzywdzony może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości, jako organu uprawnionego, obok rady izby notarialnej, do złożenia takiego wniosku.
Nadto osobie, która czuje się pokrzywdzona pracą notariusza przysługuje również
prawo złożenia skargi do Ministra Sprawiedliwości lub prezesa właściwego sądu apelacyjnego9.
Reasumując powyższe brak jest uzasadnienia podjęcia inicjatywy legislacyjnej
zmierzającej do zapewnienia osobie składającej wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia w przedmiocie odmowy
wszczęcia tego postępowania.
Z wyrazami poważania
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu

8

9

K. Dudka, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec notariuszy, Rejent. Wydanie specjalne, marzec 2010 r.,
str. 199–200.
§2 i 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego – Dz. U. Nr 42, poz. 188.
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Na mocy obowiązującego od niedawna rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ustalono nowe zasady wyliczania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Dyrektorzy placówek medycznych obowiązani
są do stosowania wytycznych zawartych w rozporządzeniu, w tym również
wzoru matematycznego służącego do obliczania normy. Przepisy określają,
że podczas ustalania wskazanych norm dyrektor szpitala powinien wziąć
pod uwagę między innymi zakres udzielanych świadczeń, ich rodzaj, liczbę
pacjentów oraz średni dobowy czas świadczeń pielęgnacyjnych.
Wprowadzone regulacje pozostają jednak niejasne, nie zawierają bowiem ogólnych wytycznych dotyczących wyliczania średniego dobowego czasu świadczeń pielęgniarskich dla wszystkich szpitali. Są one zatem
określane indywidualnie przez każdą placówkę. Istnieje w związku z tym
ryzyko, że zbyt duża dowolność w planowaniu kadry pielęgniarskiej może
prowadzić do zaniżania norm zatrudnienia, a tym samym – do ograniczania
liczby personelu, ze szkodą dla pacjentów.
Pragnę zasygnalizować, że modyfikacja sposobu kalkulacji czasu pracy
spotkała się z krytyką ze strony samorządu pielęgniarek. Negatywne opinie
oparte są na założeniu, zgodnie z którym dokonywanie obliczeń za pomocą
wzoru matematycznego nie odzwierciedla faktycznego czasu wykonywania
czynności przez pielęgniarkę. Słuszne są zatem obawy, że liczba zatrudnionych pielęgniarek nie zawsze będzie adekwatna do rzeczywistego, uzasadnionego zapotrzebowania.
Zachęcam zatem Pana Ministra do zweryfikowania wskazanej formy
kalkulacji czasu pracy pielęgniarek. W mojej ocenie problem ten należy potraktować ze szczególną atencją.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 2014.05.09
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Ryszarda Knosali, Senatora RP, przekazane
przy piśmie znak: BPS/043-52-2266/14 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w sprawie
rozporządzenia dotyczącego minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545), weszło w życie z dniem
1 stycznia 2013 roku.
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Przepisy ww. rozporządzenia zapewniały podmiotom leczniczym wystarczającą
ilość czasu na ustalenie z zastosowaniem sposobu z rozporządzenia minimalnych
norm (ostateczny termin ich określenia upłynął dnia 31 marca 2014 r.).
Rozporządzenie jest narzędziem dla kadry zarządzającej w pielęgniarstwie i położnictwie służącym do określenia zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i położniczą
oraz wskazania liczby pielęgniarek i położnych do sprawowania opieki nad pacjentami
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Odnosząc się do kwestii czasów w rozporządzeniu uprzejmie informuję, iż w rozporządzeniu w stosunku do projektu zrezygnowano z kategorycznego wskazania czasów
świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich i pośrednich, pozostawiając ich ustalenie po
stronie podmiotu leczniczego.
Wartości czasów dla wykonania świadczeń pielęgniarskich są opisane w dostępnej
literaturze fachowej na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań. Mogą być one
wykorzystywane lub modyfikowane w zależności od specyfiki danego podmiotu, sposobu organizacji pracy i innych kryteriów.
Niemniej jednak należy zauważyć, iż ww. rozporządzenie nie zawiera przepisów
regulujących zatrudnienie czy też organizację pracy, a jedynie wskazuje sposób ustalenia minimalnych norm.
Kierownik podmiotu leczniczego oraz kadra pielęgniarska (pielęgniarki naczelne,
przełożone pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowe) znają specyfikę danego podmiotu,
stany kliniczne pacjentów, czas trwania hospitalizacji, specyfikę udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację pracy jednostek wspomagających proces ich udzielania, tak więc, wykorzystując wiedzę w tym zakresie, wszystkie inne kryteria oraz
sposób ustalania norm, mogą obliczyć liczbę pielęgniarek/położnych konieczną do
opieki nad chorymi.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia minimalnej liczby pielęgniarek i położnych zatrudnianych np. na danym oddziale należy do kompetencji kierownika podmiotu leczniczego i powinna być przedmiotem opiniowania przez przedstawicieli samorządu zawodowego i związków zawodowych, co zostało określone w art. 50 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217,
z późn. zm.). Wypracowanie, w drodze tych uzgodnień, norm zatrudnienia to zadanie
i odpowiedzialność kierownika podmiotu leczniczego, który podlega przepisom rozporządzenia.
Jednocześnie jeszcze raz należy podkreślić, iż rozporządzenie dotyczy sposobu
ustalania minimalnych norm, a w sytuacji gdy w danym podmiocie leczniczym liczba
pielęgniarek jest większa niż ustalone minimum, nie oznacza to, że należy dokonywać
zmian w zatrudnieniu pielęgniarek.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zgłaszanymi przez rolników z gminy Skoczów szkodami
w uprawach wyrządzanymi między innymi przez dzikie gęsi zwracam się
do Pana Ministra z wnioskiem o rozwiązanie tego problemu, chociażby częściowo, poprzez objęcie województwa śląskiego rozwiązaniami, z których
korzystają województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie.
Zgodnie z rozporządzeniem Pana Ministra z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie okresu polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. Nr 48, poz. 459) okres
ten trwa:
— w przypadku gęsi zbożowych i białoczelnych – od 1 września do
21 grudnia (dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 31 stycznia),
— w przypadku gęsi gęgawych – od 1 września do 21 grudnia (dla wymienionych wyżej województw – do 15 stycznia).
Wydaje się, że objęcie dłuższym okresem polowań na gęsi także województwa śląskiego dałoby większą możliwość kontrolowania ich populacji,
a w konsekwencji – możliwość zmniejszenia szkód wyrządzanych przez te
ptaki w uprawach rolnych.
Z poważaniem
Tadeusz Kopeć

Odpowiedź
Warszawa, 2014.05.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem senatora Tadeusza Kopcia, złożonym na
52. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r., przedkładam poniżej stanowisko zajęte w sprawie wydłużenia okresu polowań na dzikie gęsi.
Problem szkód wyrządzanych przez ptactwo łowne był już kilkakrotnie przedmiotem rozważań i propozycji zmian prawa. W roku 2001 szkody czynione przez dzikie
gęsi w oziminach były powodem przedłużenia okresu polowań na obszarze czterech
województw najbardziej narażonych podczas przelotów tych ptaków. Wcześniej okres
polowań kończył się tam w grudniu. Spowodowało to ostre protesty ruchów ekologicznych, włącznie z poinformowaniem Komisji Europejskiej o naruszeniu zasad sprecyzowanych w Dyrektywie Ptasiej. Obecnie otrzymaliśmy propozycję przywrócenia terminów polowań sprzed roku 2001 jednolitych dla całego kraju. Zgodnie z literaturą
w tym temacie, gatunkiem rodzimym jest tylko gęś gęgawa (ok. trzy tysiące par), która
gnieździ się w zachodniej i północnej części kraju. Gęsi białoczelna i zbożowa są gatunkami przelotnymi przylatującymi do Europy na zimowiska z arktycznej części Europy
i Azji. W Polsce napotyka się je przede wszystkim w części północno-zachodniej. Mimo
iż szkody czynione są na ograniczonym obszarze kraju, w związku z pojawiającymi się
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informacjami o zwiększeniu się populacji dzikich gęsi, mogą występować w innych
rejonach Polski. Trudno zatem uznać, że obszar województwa śląskiego jest narażony
w szczególny sposób na szkody od ww. gatunków. Jednakże nawet punktowe szkody
są dotkliwe dla pojedynczych właścicieli upraw rolnych.
W okresie obowiązujących terminów polowań można im zdecydowanie zapobiegać
przez wejście w kontakt z właściwymi terytorialnie kołami łowieckimi, które wydając
indywidualne upoważnienia do odstrzału zapewniłyby skuteczne ich płoszenie podczas wykonywania polowania. Do wzajemnej współpracy pomiędzy dzierżawcą lub
zarządcą obwodu łowieckiego a władającym gruntem obliguje obie strony przepis zawarty w art. 47 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie. Poza tym okresem zastosowanie miałby przepis art. 9a ustawy Prawo łowieckie upoważniający marszałka województwa
do wydania zgody w formie decyzji administracyjnej na płoszenie zwierząt łownych,
w tym przypadku dzikich gęsi, na określonych ściśle warunkach.
W sprawach ptaków łownych wpływają do resortu także wnioski o diametralnie
różnej treści, tj. dotyczące przeniesienia 13 gatunków ptaków łownych na listę zwierząt chronionych. W roku 2013 została ogłoszona i przeprowadzana przez niektóre ruchy pozarządowe o profilu ekologicznym kampania w Internecie na rzecz zaniechania
w ogóle polowań na ptactwo łowne. Wszyscy, którzy taki apel wg wzoru pozyskanego z Internetu, przesłali do Ministerstwa Środowiska, uzyskali odpowiedź negatywną
o treści zbliżonej do odpowiedzi na interpelacje parlamentarzystów, którzy popierali tę
kampanię. Została ona praktycznie zakończona na początku roku 2014 i jak należy
domniemywać, użyte argumenty przynajmniej w części zostały przyjęte.
Mając na uwadze powyższe, musimy stwierdzić, że rozwiązanie problemu szkód
od dzikich gęsi przez wydłużenie okresu polowań nie jest możliwe w obecnej sytuacji,
dlatego proponujemy wdrażanie dostępnych sposobów płoszenia, których zastosowanie zależy wyłącznie od dobrej współpracy zainteresowanych stron.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań związanych z sytuacją mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jubilatka”
przy ul. Mickiewicza 25 w Makowie Mazowieckim.
Bardzo proszę Panią Minister o ocenę, czy zarząd spółdzielni działa
zgodnie z prawem w związku z wymienionymi poniżej kwestiami, nurtującymi od dłuższego czasu mieszkańców tejże spółdzielni.
1. Czy akty notarialne dotyczące ustanowienia odrębnej własności lokalu, w których zarząd spółdzielni nie uwzględnia piwnic jako pomieszczeń
przynależnych, są zgodne z obowiązujących prawem zawartym w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r., art. 42, ust. 3,
pkt 2? (w załączeniu wypis aktu notarialnego z dnia 22 stycznia 2009 r.
o ustanowienie odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności
lokalu małżeństwa B.)
2. Czy prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej może odmówić
uwzględnienia w akcie notarialnym piwnicy jako pomieszczenia przynależnego osobie, która przekształca prawo lokatorskie w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
przedpokoju i piwnicy (jako pomieszczenia wspólnego)? (w załączeniu przykładowa kopia umowy z dnia 8 lipca 2003 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jubilatka” – małżeństwa Krzysztofa
i Bożeny R., a także wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 marca
2012 r. dotyczący między innymi zaliczenia piwnic jako części przynależnych do lokalu.)
Czy załączony wyrok ma moc prawną dla spółdzielców z bloku, którego dotyczy, i czy również członkowie z innych bloków tej samej spółdzielni mogą na podstawie wspomnianego wyroku składać wnioski o zaliczenie
piwnic jako części przynależnych do mieszkania w przypadku przekształcenia w odrębną własność? Załączony wyrok wskazuje między innymi na nieprawidłowości, jakie mają miejsce we wspomnianej spółdzielni w związku
z rozliczeniem kredytów tzw. „starego portfela”.
Po uprawomocnieniu się wspomnianego wyroku członkowie ponownie
zwrócili się do zarządu z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkań spółdzielczych, lokatorskich obciążonych kredytem
w odrębną własność z uwzględnieniem postanowienia sądu.
Kolejna uchwała była zmieniona tylko o kwestię zaliczenia piwnic do
części przynależnych do mieszkania – zadłużenie kredytu wraz z odsetkami
nie zostało, pomimo wskazań sądu, zmienione. Tę uchwałę mieszkańcy zaskarżyli do sądu w dniu 21 grudnia 2012 r.
Oto przykładowe zadłużenie dotyczące lokali mieszkalnych w opisywanej tu spółdzielni:
— zadłużenie kredytu 1 963,75 zł,
— zadłużenie skapitalizowanych odsetek 8 033,25 zł,
— przejściowy wykup odsetek budżetowych 128 931,33 zł.
Zaciągnięty przez spółdzielnię kredyt spłacany jest od chwili użytkowania mieszkań, a więc od 1981 r., w różnych formach – ostatnio tak zwanym
normatywem.
Bardzo proszę Panią Minister o ocenę, czy w przypadku kredytu, który
wynosił 1963,75 zł, naliczone odsetki mogą wynosić 136 964,58 zł. Mieszkańcy są nękani przez spółdzielnię i oddalani do sądu w przypadku niespłacania normatywu w kwocie 251,66 zł miesięcznie. Mają miejsce eksmisje.
3. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami zarząd mógł obciążyć lokatorów mających odrębną własność do lokalu, kredytem termomodernizacyjnym, który został zaciągnięty bez zgody i pisemnych sprzeciwów mieszkańców? (w załączeniu kopie pism w tej sprawie).
4. Czy prezes zarządu spółdzielni nie łamie prawa zawartego w art. 56
§3 ustawy o spółdzielniach oraz w §50 pkt 4 statutu spółdzielni, jako że jest
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jednocześnie prokurentem w firmie „JUMA” sp. z o.o., która dostarcza ciepło
z kotłowni do mieszkań? Czy działanie prezesa nie jest konkurencyjne w stosunku do wyżej wymienionej firmy?
Moim zdaniem wskazana byłaby kompleksowa kontrola działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jubilatka” w Makowie Mazowieckim.
Z wyrazami szacunku
Robert Mamątow

Stanowisko
Warszawa, 15 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na
oświadczenie senatora Roberta Mamątowa znak: BPS/043-52-2268/14 w sprawie dokonania oceny działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jubilatka” w Makowie Mazowieckim.
Pragnę poinformować Pana Marszałka, że opóźnienie w przekazaniu odpowiedzi
spowodowane jest koniecznością przeanalizowania ustaleń przeprowadzonego wobec
ww. Spółdzielni postępowania wyjaśniającego oraz dokonania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności tej Spółdzielni – stosownie do art. 93a ustawy z dnia
16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443).
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź
Warszawa, 29 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043-52-2268/14 oświadczenie pana senatora Roberta Mamątowa złożone podczas
52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r., w sprawie dokonania oceny
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działalności Zarządu oraz kompleksowej kontroli Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jubilatka” w Makowie Mazowieckim, uprzejmie informuję, że na
podstawie art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1443), zwanej dalej u.p.s., wobec tej Spółdzielni zostało przeprowadzone
postępowanie wyjaśniające.
Przeprowadzona analiza informacji zgromadzonych w toku tego postępowania, nie
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie naruszenia prawa przez Spółdzielnię w kwestiach
przedstawionych przez pana senatora, co zgodnie z art. 93a §2 u.p.s. jest warunkiem
niezbędnym do wystąpienia przez Ministra do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem
o przeprowadzenie lustracji Spółdzielni mającej na celu kontrolę jej działalności.
W uzasadnieniu powyższego informuję, iż w toku postępowania ustalono m.in., że:
1) Spółdzielnia realizuje wynikający z art. 91 u.p.s obowiązek poddawania się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania, a ostatnia pełna lustracja przeprowadzona przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych miała miejsce w 2012 r. i objęła działalność
Spółdzielni za lata 2009–2012,
2) w liście polustracyjnym z dnia 29 kwietnia 2013 r. Związek nie sformułował
wniosków polustracyjnych potwierdzających istnienie uchybień bądź nieprawidłowości w sprawach, o których mowa w oświadczeniu.
Odnosząc się do spraw podniesionych przez pana senatora w oświadczeniu, na
podstawie obowiązujących spółdzielnie przepisów prawa, przedstawiam następujące
stanowisko.
Ad 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), notariusz jako osoba zaufania publicznego
ma obowiązek sporządzania aktów notarialnych zgodnie z prawem oraz odmowy sporządzania aktów notarialnych sprzecznych z prawem. Zasada ta dotyczy wszystkich
aktów notarialnych, w tym umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz
osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz o przeniesieniu własności tych lokali przez spółdzielnię na te osoby.
Do oceny treści postanowień umów notarialnych uprawnione są sądy. Organy administracji państwowej, w tym Minister Infrastruktury i Rozwoju, tego rodzaju kompetencji nie posiadają.
Odnosząc się do problemu przynależności piwnicy do lokalu, informuję, że uchwała zarządu spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich
lokali w danej nieruchomości, powinna określać piwnice jako pomieszczenia przynależne do lokali jedynie wtedy, gdy piwnice w danym budynku są przyporządkowane
konkretnym lokalom, a władający lokalami faktycznie te piwnice użytkują – stosownie
do art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1223), zwanej dalej u.s.m. Jeżeli piwnice nie spełniają
łącznie dwóch ww. warunków, to wówczas stanowią część nieruchomości wspólnej
i jest to zgodne z prawem.
Z informacji przekazanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Jubilatka” w piśmie z dnia 6 maja br. L.dz. 1165/2014 wynika, że „W nieruchomościach Spółdzielni korzystanie z pomieszczeń piwnic, pralni i suszarni nie odbywało
się na zasadach indywidualnego przyporządkowania. Wynikało to z faktu, że pomieszczenia te nie są tej samej wielkości, a także z tego, że na przestrzeni lat wielokrotnie
dochodziło od sytuacji, gdy lokatorzy wymieniali się piwnicami, bądź też odstępowali
sobie piwnice, na co Spółdzielnia, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich członków
wyrażała zgodę. Z tej przyczyny w uchwałach określających przedmiot odrębnej własności lokali nie określano piwnic jako pomieszczeń przynależnych, pozostawiając je
jako części nieruchomości wspólnych, z których korzystanie odbywa się na podstawie
podziału quoad usum”.
Podział ten oznacza prawo do wyłącznego korzystania z danej piwnicy przez właściciela lokalu będącego jednocześnie z mocy prawa współwłaścicielem nieruchomości
wspólnej.
Informuję, że na podstawie art. 42 ust. 5 u.s.m. uchwała zarządu spółdzielni
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali w danej nie-
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ruchomości od dnia wejścia w życie stanowi podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nieruchomości wspólnej przy zawieraniu notarialnych
umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali oraz o przeniesieniu własności tych
lokali przez spółdzielnię na rzecz osób uprawnionych.
Każda z osób, których ta uchwała dotyczy, ma prawo, w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia, zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli
uchwała ta narusza jej interes prawny lub uprawnienia. Uchwała, która nie została
zaskarżona do sądu, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a jej postanowienia wiążą
zarząd spółdzielni oraz osoby uprawnione do uzyskania odrębnej własności lokali przy
zawieraniu ww. umów.
Ad 2. Ustalenie statusu prawnego piwnicy jako pomieszczenia przynależnego do
lokalu lub jako części nieruchomości wspólnej następuje jedynie w przypadku wyodrębniania własności lokalu, a nie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Żądanie dokonania ww. ustalenia przez osobę posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu pozbawione jest podstaw prawnych.
Ustalenie statusu prawnego piwnic następuje w uchwale zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali w danej nieruchomości podjętej na podstawie art. 42 u.s.m.
Informuję również, że wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 marca 2012 r.
dotyczący uchwały Zarządu odnoszącej się do konkretnej nieruchomości ma moc
prawną tylko w stosunku do tej nieruchomości i nie stanowi zobowiązania dla Zarządu do zmiany uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali w innych
nieruchomościach.
Odnosząc się do sprawy zadłużenia lokalu informuję, że stosownie do art. 42 ust. 3
pkt 5 u.s.m. uchwała, o której mowa wyżej, powinna również określać przypadający
na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:
a) kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,
b) dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia ze
środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek.
W kwestii podanego w oświadczeniu przypadku zadłużenia ciążącego na przykładowym lokalu mieszkalnym wynoszącym:
– zadłużenie z tytułu kredytu/kapitału – 1.963,75 zł,
– zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek – 8.033,25 zł,
– zadłużenie z tytułu wykupu odsetek przejściowo wykupionych przez budżet
państwa – 128.931,33 zł,
wyjaśniam, że do końca 1989 r. do kredytów mieszkaniowych udzielanych spółdzielniom mieszkaniowym, w tym przede wszystkim długoterminowych (najczęściej
40–60-letnich), banki stosowały bardzo niskie, preferencyjne oprocentowanie w wysokości 1–3% w skali roku.
Od 1990 r., w efekcie gruntownych reform gospodarczych, ww. kredyty „urynkowiono”, wprowadzając m.in. znacznie wyższe – chociaż też limitowane – oprocentowanie tych kredytów, adekwatne do bardzo wysokiego w tamtych latach poziomu
inflacji.
Radykalny wzrost kwot odsetek naliczanych przez banki od ww. kredytów mieszkaniowych w całym okresie długoterminowej spłaty spowodował, że bieżąca spłata tych
kredytów wraz z odsetkami byłaby niemożliwa do udźwignięcia dla kredytobiorców.
Stało się zatem konieczne zastosowanie pomocy państwa w spłacie tych kredytów,
generalnie polegającej na przejściowym wykupywaniu ze środków budżetu państwa
odsetek naliczanych przez banki w okresie spłaty kredytu. Warunkiem tego wykupu
było – i jest nadal – wniesienie przez kredytobiorcę wymaganej, minimalnej raty spłaty
kredytu. Niespełnienie tego warunku powoduje natomiast kapitalizację naliczonych
przez bank odsetek, tj. dopisanie ich do kwoty kredytu (kapitału).
Kredyt, który Spółdzielnia Lokatorsko-Własnościowa „Jubilatka” w Makowie Mazowieckim zaciągnęła przed dniem 31 maja 1992 r. podlega ww. regułom rynkowym
oraz został objęty pomocą państwa, uregulowaną od 1996 r. w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
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udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763).
Wyjaśniam, iż wnoszone przez kredytobiorców raty spłaty kredytu według tzw.
normatywu spłaty, wynikającego z art. 7 ww. ustawy, który w 2014 r. wynosi 3,36 zł
miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, zaliczane są w pierwszej kolejności na zmniejszenie kredytu, następnie skapitalizowanych odsetek, a dopiero
po spłacie tych zadłużeń – na spłatę odsetek przejściowo wykupionych przez budżet
państwa.
Należy podkreślić, iż kredytobiorcy – spółdzielnie mieszkaniowe i ich członkowie
zajmujący zadłużone mieszkania – mogą zakończyć spłatę zadłużenia z tytułu kredytu znacznie wcześniej, niż przewiduje to umowa kredytowa zawarta z bankiem. Może
to nastąpić z końcem 2017 r., jeżeli od 1 stycznia 1998 r. lub od każdego kwartału
następującego po I kwartale 1998 r., lecz nie później niż od 1 stycznia 2006 r., kredytobiorca przez 20 lat dokonywał systematycznej i terminowej spłaty kredytu według tzw. normatywu. Po spłacie kredytu/kapitału pozostałe na tym lokalu zadłużenie
z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od
kredytu, bank umorzy w ciężar budżetu państwa.
Ponadto, osoby spłacające kredyt według tzw. normatywu, mają zgodnie z art. 10
ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, możliwość uzyskania umorzenia 70% zadłużenia z tytułu
przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych po spłacie całości
kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami. Jednocześnie kredytobiorcy dokonującemu spłaty zadłużenia na ww. warunkach zmniejsza się, na podstawie art. 11b tej
ustawy, o 50% zadłużenie z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umarza się 50%
zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek. Po dokonaniu spłaty na ww.
preferencyjnych warunkach członkowi spółdzielni posiadającemu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługuje roszczenie o przekształcenie tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez spółdzielnię na rzecz
członka prawa własności lokalu mieszkalnego, z ograniczeniem żądania przez spółdzielnię mieszkaniową uzupełnienia wkładu budowlanego do przypadającej na dany
lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu
kosztów budowy, która to kwota podlega zwrotowi do budżetu państwa. Wnioski w tej
sprawie kredytobiorcy składają w spółdzielni mieszkaniowej.
Informuję, że spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek, zgodnie z art. 4 ust. 4
ww. ustawy, prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu wraz
z odsetkami z podziałem na lokale zajmowane przez poszczególnych członków spółdzielni lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu i umożliwienie bankowi kontroli tej ewidencji. Banki,
które prowadzą rozliczenia z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych są zobowiązane do przeprowadzania takich kontroli
dwa razy w roku na podstawie zawartych trójstronnych umów i informowania Ministra o wynikach tych kontroli.
Odnosząc się do ww. przypadku zadłużenia lokalu z tytułu odsetek, Zarząd Spółdzielni poinformował, że „z uwagi na brak jakichkolwiek danych, rzeczowa analiza
przedstawionego przypadku jest niemożliwa, w związku z czym „może ograniczyć
się jedynie do poczynienia uwagi natury ogólnej, że kredyty na realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię były zaciągane w końcu lat 80. (dla
przykładu można wskazać, że kredyt na budowę nieruchomości przy ul. Kopernika 13
został zaciągnięty na podstawie umowy z dnia 14 listopada 1989 r.), a więc w okresie
galopującej hiperinflacji. Na skutek powyższego zjawiska, jak również zmieniającego
się otoczenia prawnego wartość przypadających do spłaty kredytów, w szczególności
zaś odsetek od nich, gwałtownie rosła powodując tym samym narastanie zadłużenia
przypadającego do spłaty na poszczególnych członków. Remedium na tę sytuację miała stać się ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych, mocą której nastąpiło „oddłużenie” części kredytów, a także nastąpiła zmiana metody spłaty. Dotychczas stosowana w Spółdzielni
metoda dochodowa została zastąpiona metodą spłaty wg tzw. normatywu (…).
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Zarząd podkreślił również, że „w Spółdzielni nie dochodzi do przypadków pozywania członków o zapłatę kwot rzędu 200–300 zł, a twierdzenia w tym zakresie uznaje za
gołosłowne. Przede wszystkim bowiem jest to ekonomicznie nieuzasadnione, albowiem
koszty postępowania zrównywałyby się w praktyce w wartością przedmiotu sporu. Ponadto kwoty zadłużenia w wysokości wskazanej powyżej nie stanowią nawet w praktyce równowartości jednego czynszu, a co za tym idzie z uwagi na regulację ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, dokonanie eksmisji na podstawie
takiego zadłużenia, czy też wytoczenie powództwa byłoby w praktyce niemożliwe”.
Informuję, że Krajowy Związek Rewizyjny SM w liście polustracyjnym nie stwierdził niekorzystnych dla członków działań Spółdzielni w sprawach zadłużenia kredytowego, przekazał natomiast organom samorządowym Spółdzielni zalecenie polustracyjne, aby „wzmóc działania windykacyjne zadłużeń w opłatach za lokale, zwłaszcza
długoterminowych”.
Informuję również, że sporządzony przez lustratora protokół z czynności lustracyjnych, który ma moc dokumentu urzędowego oraz wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji, zarząd jest obowiązany udostępnić członkowi do wglądu (art. 93
§1 i 2 u.p.s. oraz art. 81 ust. 1 u.s.m.). Ponadto wnioski z przeprowadzonej lustracji
powinny być również przedstawione przez radę nadzorczą najbliższemu walnemu
zgromadzeniu.
Ad 3. Na podstawie art. 6 ust. 4 i 5 u.s.m. pisemna zgoda większości lokatorów,
którymi są osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie lub własnościowe), wymagana jest wyłącznie wtedy, jeżeli kredyt zaciągany przez spółdzielnię ma
być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości.
Na właścicielach lokali oraz osobach posiadających spółdzielcze prawa do lokali
spoczywa natomiast określony w art. 6 ust. 3 u.s.m. ustawowy obowiązek świadczenia na utworzony przez spółdzielnię fundusz remontowy. Ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomości prowadzi zarząd
spółdzielni; ewidencja ta powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu
remontowego tych nieruchomości.
Informuję również, że w uchwale z dnia 27 marca 2014 r. sygn. akt III CZP
122/2013 Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 27 ust. 2 u.s.m., na mocy którego
zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali wyodrębnionych jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.).
W uchwale tej SN stwierdził, że spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, o którym mowa w powołanym wyżej art. 27 ust. 2 u.s.m.
Wyrażam pogląd, że do czynności tych należy zaliczyć m.in. zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego, co w świetle ww. uchwały SN oznacza brak konieczności
uzyskiwania w tej sprawie zgody właścicieli lokali.
Przedstawiając wyjaśnienia dotyczące prac termomodernizacyjnych i zaciąganych
na nie kredytów Zarząd Spółdzielni stwierdził, że „prace termomodernizacyjne na nieruchomościach Spółdzielni prowadzone są w oparciu o kredyty termomodernizacyjne
zaciągane każdorazowo przez Spółdzielnię w wykonaniu planów finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą (w wykonaniu uprawnienia wynikającego z art. 46 §1
pkt 1 ustawy prawo spółdzielcze), oraz na podstawie uprawnienia udzielonego przez
Walne Zgromadzenie, którego kompetencją, zgodnie z art. 38 §1 pkt 7 ustawy prawo
spółdzielcze, jest określanie najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągać Spółdzielnia. Kredyty te są następnie spłacane ze środków pochodzących z funduszu remontowego danej nieruchomości. Nie zachodzą więc przypadki, gdy to poszczególni
lokatorzy są obciążani spłatą ww. kredytów w całości lub w części. Zarząd pragnie
stwierdzić, że zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgoda
większości osób uprawnionych z tytułu spółdzielczych praw do lokali jest wymagana
wyłącznie, gdy kredyt ma być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, co w przypadku kredytów termomodernizacyjnych nie ma miejsca”.
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Ad 4. Odnosząc się do pytań dotyczących ewentualnego naruszenia przez Prezesa
Zarządu Spółdzielni zakazu konkurencji, informuję, że stosownie do art. 56 §3 u.p.s.
członkowie zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.
Wykładni ww. przepisu dokonał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 czerwca
2000 r. sygn. akt III CZP 21/2000. W uzasadnieniu tej uchwały Sąd stwierdził m.in.,
że „Ustanawiając zakres zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, ustawa nie definiuje zarówno pojęcia „interesów konkurencyjnych”, jak i pojęcia „interesów spółdzielni”. Zwrot „interesy konkurencyjne” może być prawidłowo rozumiany
i zastosowany tylko w okolicznościach konkretnej sprawy i po dokonaniu stosownych
ustaleń co do danych i przesłanek rozstrzygających o istnieniu stosunku konkurencji.
(…) Na ogół przyjmuje się, że prowadzenie interesów pokrywających się z przedmiotem
działalności gospodarczej spółdzielni stanowi konkurencję. (…) W literaturze podaje
się kilkanaście określeń istoty interesu. Eliminując subiektywne pojmowanie pojęcia
interesu (sfery interesów) można określić, że – w rozważanym aspekcie – jest to stan
rzeczy obejmujący (w określonej dacie) stosunki majątkowe oraz korzyści możliwe do
osiągnięcia w przyszłości. Niewątpliwe jest zatem, że treść art. 56 §3 pr. spółdz., poza
wprost sformułowanym zakazem uczestnictwa w charakterze wspólnika lub członka
władz w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni,
obejmuje także zakaz udziału w takich przedsięwzięciach (transakcjach handlowych)
przynoszących korzyść materialną, a pokrywających się z zakresem działalności gospodarczej spółdzielni”.
Z informacji Spółdzielni dotyczących ewentualnego naruszenia zakazu konkurencji określonego w art. 56 §3 u.p.s., przez Prezesa Zarządu Lecha Gadomskiego, co
miałoby się przejawiać w pełnieniu funkcji prokurenta w spółce „Juma” Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim, wynika, że „Spółdzielnia jest współwłaścicielem ww.
Spółki (odpis KRS w załączeniu), a co za tym idzie już z uwagi na sam ten fakt nie może
być tu mowy o działalności konkurencyjnej. Ponadto wymaga podkreślenia, że przedmiotem działalności „Juma” Sp. z o.o. jest świadczenie usług ciepłowniczych, co nie jest
z kolei przedmiotem działalności Spółdzielni, która utrzymuje wprawdzie kotłownie,
jednakże tylko na potrzeby ogrzewania własnych nieruchomości, których ogrzewanie
nie jest możliwe przy użyciu centralnej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez „Juma”
Sp. z o.o. Tym samym w ocenie Zarządu nie zachodzą żadne okoliczności świadczące
o działalności konkurencyjnej Prezesa Zarządu, a pełnienie przez niego funkcji prokurenta jest przejawem wykonywania kompetencji właścicielskich w spółce”.
Mając na uwadze treść art. 56 §3 u.p.s., jego wykładnię dokonaną przez SN, wyjaśnienia Spółdzielni oraz treść odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego firmy „Juma” Spółka z o.o., wyrażam pogląd, że pełnienie przez Prezesa Zarządu
Spółdzielni funkcji prokurenta firmy „Juma” Spółka z o.o. nie narusza zasady zakazu
konkurencji, o którym mowa w tym przepisie.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu

96

52. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Oświadczenie senatora Zbigniewa Meresa
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Premier!
Władze oraz mieszkańcy gminy Bobrowniki w województwie śląskim
zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc w sprawie umożliwienia im korzystania z autostrady A1 poprzez zjazdy zlokalizowane w obrębie Miejsca Obsługi
Podróżnych „Dobieszowice”.
Usytuowanie zjazdów na autostradzie powinno wynikać z istniejących
i prognozowanych potrzeb transportowych obejmujących tereny zurbanizowane i przeznaczone do urbanizacji. Tymczasem autostrada A1 na całej
długości przebiegu – około 12 km – przez posiadającą ponad jedenaście tysięcy pięćset mieszkańców gminę Bobrowniki nie posiada ani jednego zjazdu umożliwiającego włączenie się do ruchu. Mieszkańcy gminy Bobrowniki
ponoszący ogromne koszty społeczne związane z budową i obecną eksploatacją autostrady nie mają możliwości łatwego i szybkiego skomunikowania
się dzięki autostradzie A1 z dużymi ośrodkami miejskimi takimi jak Zabrze
i Gliwice, w których często pracują i studiują.
Wydaje się, że rozwiązaniem powyższego problemu mogłoby być umożliwienie mieszkańcom korzystanie z autostrady A1 poprzez zjazdy zlokalizowane w pobliżu znajdującego się na terenie gminy Bobrowniki Miejsca
Obsługi Pasażerów „Dobieszowice”. W tym miejscu krzyżowanie się autostrady z drogą dojazdową następuje na różnych poziomach i zapewnia pełną możliwość wyboru kierunku jazdy. Dostępność autostrady zapewniona
jest za pomocą odpowiednich pasów wyłączania i włączania się do ruchu.
Wystarczające byłoby umożliwienie mieszkańcom wjazdu na autostradę jedynie samochodami osobowymi na jezdnię w kierunku Gliwic i zjazd z jezdni
również z tego kierunku. Oznacza to, że na drogach dojazdowych do autostrady obowiązywałby ruch jednokierunkowy, co zapewniłoby większe
bezpieczeństwo w ruchu drogowym i byłoby to odpowiednie do szerokości
wybudowanych już jezdni.
W trosce o dobro mieszkańców gminy Bobrowniki zwracam się do Pani
Premier z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
Czy obecnie istnieją techniczne warunki umożliwienia mieszkańcom gminy Bobrowniki korzystania z autostrady A1 poprzez zjazdy zlokalizowane
w obrębie MOP „Dobieszowice” poprzez otwarcie lub usunięcie bram wjazdowych i ustawienie odpowiedniego oznakowania?
Czy do takiego udostępnienia konieczne jest podjęcie stosownych prac
projektowych i wykonawczych, a jeżeli tak, to jakich?
Z poważaniem
Zbigniew Meres
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Odpowiedź
Warszawa, 19 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Zbigniewa Meresa, przesłane przy
piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak BPS/043-52-2269/14, w sprawie umożliwienia mieszkańcom gminy Bobrowniki korzystania z autostrady A-1 poprzez zjazdy zlokalizowane w obrębie Miejsca Obsługi Podróżnych „Dobieszowice”, przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.
Autostrada A-1 została zaprojektowana, wybudowana i oddana do ruchu w oparciu o prawomocne decyzje i pozwolenia tj.:
– decyzję lokalizacyjną uzyskaną w dniu 27 września 2005 roku,
– decyzję środowiskową uzyskaną w dniu 12 lutego 2008 roku dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie oraz 2 lutego 2009 roku dla węzła „Pyrzowice”,
– pozwolenie na budowę uzyskane w dniu 12 czerwca 2009 roku dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie oraz 5 sierpnia 2009 roku dla węzła „Pyrzowice”.
Roboty budowlane trwały od sierpnia 2009 roku do czerwca 2012 roku. Wszelkie
rozwiązania ruchowe związane z obsługą przyległych terenów do autostrady A-1 zostały uzgodnione na ww. wcześniejszych etapach i zaprojektowane w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) jest integralną częścią autostrady i jest przeznaczone wyłącznie dla użytkowników tej drogi. Ruch publiczny (wyjazd i wjazd na
autostradę A-1) w omawianym rejonie możliwy jest wyłącznie poprzez wybudowane
węzły drogowe „Piekary Śląskie” i „Pyrzowice”. Natomiast ewentualny wjazd z terenu
przyległego na autostradę A-1 poprzez MOP „Dobieszowice” dozwolony jest dla służb
ratowniczych, Policji (w związku z koniecznością realizowania działań ratowniczych),
jak również dla służb utrzymania autostrady, poprzez istniejący wjazd na drogę dojazdową.
W świetle powyższego nie ma możliwości prawnej wjazdu na autostradę A-1 w sposób opisany i zaproponowany w oświadczeniu Pana senatora.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Zły stan techniczny dróg wodnych sprawia, że polska żegluga śródlądowa traci na znaczeniu. Systematycznie starzeje się flota armatorów. Sytuacji
tej nie poprawia opieszałość urzędów odpowiedzialnych za tę gałąź transportu. Pomimo założeń przyjętych w dokumentach rządowych o wspieraniu
żeglugi śródlądowej jest ona marginalizowana, o czym także świadczy znikomy udział tego sektora transportu w korzystaniu ze środków unijnych.
Mimo sprzyjających warunków naturalnych polska żegluga śródlądowa
nie jest obszarem atrakcyjnym gospodarczo, a jej popularność od dziesięcioleci maleje. Spadek znaczenia żeglugi śródlądowej wynika przede wszystkim z postępującej degradacji śródlądowych dróg wodnych, która sprawia,
że inwestowanie w budowę nowej floty staje się dla armatorów nieopłacalne. W konsekwencji większość taboru starzeje się, a eksploatowanie zdekapitalizowanego taboru generuje wysokie koszty i dodatkowo zmniejsza
konkurencyjność tej gałęzi transportu.
Aby przywrócić drogom wodnym ich właściwe parametry, potrzeba blisko 14 mld zł, tymczasem w 2012 r. wydatki na ten cel wyniosły zaledwie
160 mln zł. Inwestowanie w żeglugę śródlądową ma w Polsce dużo mniejszy
priorytet niż na przykład budowa autostrad czy modernizacja linii kolejowych. Kontrola NIK potwierdziła nieprawidłowości po stronie organów administracji publicznej. Sektor ten jest w naszym kraju spychany na margines.
Inaczej jest w wielu krajach Unii Europejskiej, które promują żeglugę śródlądową. Dzieje się tak, dlatego że transport wodny jest dużo bardziej wydajny
i przyjazny dla środowiska niż na przykład transport drogowy, a przy tym
stosunkowo niewiele kosztuje.
W tym miejscu rodzi się pytanie, czy istnieje plan rewitalizacji żeglugi
śródlądowej na terenie Polski, a ponadto czy jest zaplanowane wykorzystanie środków unijnych w celu zakupu nowego taboru wodnego dla rzek
i jezior nie tylko w ramach floty handlowej, ale i pasażerskiej.
Andrzej Misiołek

Odpowiedź
Warszawa, 13 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana senatora Andrzeja Misiołka z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043-52-2270/14 w sprawie finansowania rewitalizacji żeglugi śródlądowej na terenie Polski pragnę uprzejmie podziękować Panu Senatorowi za
zainteresowanie problematyką rozwoju transportu wodnego śródlądowego i drogi
wodnej rzeki Wisły oraz przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) „Śródlądowe drogi wodne należy utrzymywać
w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę poprzez:
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1) należyty stan techniczny budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących żegludze oraz ich właściwą obsługę;
2) systematyczną poprawę warunków eksploatacyjnych odpowiednich do klasy
drogi wodnej;
3) oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną”.
Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 4 ww. ustawy „utrzymanie śródlądowych dróg
wodnych w stanie zapewniającym bezpieczną żeglugę należy do jednostek organizacyjnych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, zwanych dalej »administracją drogi wodnej«”.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 1997 Nr 141 poz. 943) za utrzymanie i modernizację śródlądowych dróg
wodnych w Polsce odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – obecnie Minister Środowiska – za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej.
Minister właściwy do spraw transportu odpowiedzialny jest za politykę transportową Państwa oraz za bezpieczeństwo ruchu żeglugowego na śródlądowych drogach
wodnych.
W dokumencie „Strategia Rozwoju Transportu”, w działaniach dotyczących śródlądowych dróg wodnych, do roku 2020 przewiduje się, poza dokończeniem realizacji zaktualizowanego planu inwestycyjnego wg „Programu dla Odry 2006”, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji programu wieloletniego dotyczącego przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych, pełniących funkcję transportową.
Dla najbliższej perspektywy przyjęto założenie przywrócenia drogom wodnym parametrów eksploatacyjnych według przypisanych im klas żeglowności (wg klasyfikacji
europejskiej). W pracach przyjęto koncepcję przygotowania planów rozwoju dróg wodnych dwóch dorzeczy (Odry i Wisły).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje wykorzystać środki UE w celu realizacji projektów dotyczących poprawy stanu infrastruktury śródlądowych dróg wodnych w Polsce, wynikających ze Strategii Rozwoju Transportu.
Obecnie realizowane są projekty na rzecz rozwoju transportu wodnego śródlądowego
zapisane w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.
W ramach osi priorytetowej VII, w działaniu 7.5. „Poprawa stanu śródlądowych
dróg wodnych” ujęto sześć projektów. Łączne środki finansowe na realizację tych projektów wynoszą ok. 430 mln zł, w tym 364 mln zł współfinansowania z UE. Jednocześnie kontynuowana jest budowa stopnia wodnego Malczyce, głównie ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Skupienie tych inwestycji na Odrze i powiązanym z nią Kanale Gliwickim wynika
z roli rzeki Odry, jako podstawowej, eksploatowanej żeglugowo drogi wodnej w systemie transportowym kraju.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje przeznaczyć efektywnie więcej środków Unii Europejskiej w ramach następnej perspektywy finansowej na lata 2014–2020
na inwestycje na śródlądowych drogach wodnych, W tym celu w projekcie Dokumentu Implementacyjnego do SRT znalazła się lista projektów śródlądowych, zgłoszonych
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej do współfinansowania ze środków UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Na liście znalazły się 24 projekty
dotyczące śródlądowych dróg wodnych na kwotę około 4,2 miliarda złotych, w tym:
– na Odrzańskiej Drodze Wodnej: 2,2 miliarda zł;
– na rzece Wiśle: 1,3 miliarda zł;
– na połączeniu Odra – Wisła: 646 milionów zł.
O liczbie projektów, które uzyskają współfinansowanie ze środków UE zdecyduje
ilość środków z Funduszu Spójności na lata 2014–2020 przeznaczona na cele transportowe oraz ich alokacja na współfinansowanie poszczególnych działań.
W odniesieniu do pytania „czy jest zaplanowane wykorzystanie środków unijnych
w celu zakupu nowego taboru wodnego dla rzek i jezior nie tylko w ramach floty handlowej, ale i pasażerskiej?” uprzejmie informuję, że w ramach Programu Operacyjnego
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Infrastruktura i Środowisko nie ma możliwości przeznaczania środków finansowych
na zakup statków dla prywatnych przedsiębiorców. Takie działanie byłoby niezgodne
z prawem UE dotyczącym tzw. pomocy publicznej.
Polscy armatorzy żeglugi śródlądowej mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na
zakup lub remont jednostek transportu wodnego śródlądowego z Funduszu Żeglugi
Śródlądowej utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy
z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Dorota Pyć
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
oraz do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowni Panowie Ministrowie!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: ustawa o pieczy) ustala zasadę, zgodnie z którą za pobyt dziecka w pieczy zastępczej odpłatność ponoszą rodzice lub inna osoba dysponująca majątkiem
dziecka. Istnieje wątpliwość co do tego, co się dzieje z długiem z powyższego
tytułu w przypadku śmierci rodzica, w przypadku, gdy za jego życia została
wydana decyzja o ustaleniu opłaty, jak również w sytuacji, gdy nie wydano
decyzji o wysokości opłaty przed śmiercią rodzica.
Jak wskazuje w komentarzu do ustawy pani adwokat Katarzyna Tryniszewska, ta należność wchodzi do długu spadkowego (a zatem może obciążyć dzieci pozostające w pieczy). Z kolei takiemu stanowisku przeczy myśl,
że opłata ta nie jest należnością cywilnoprawną, ale administracyjnoprawną
– ustalaną w drodze decyzji. Jeżeli zatem podlega dziedziczeniu, to na zasadach opisanych w ustawie o finansach publicznych i ordynacji podatkowej.
Należy mieć na uwadze, że jest to przecież należność ściśle związana z osobą rodzica, toteż w mojej ocenie należy uznać, iż należność z tytułu opłaty za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie wchodzi do spadku ani nie przechodzi
na spadkobierców w inny sposób, ponieważ jest ściśle związana z osobą
zobowiązanego (rodzica), co wyklucza nabycie spadku.
Ze względu na powyższe wątpliwości proszę o ustosunkowanie się do
zagadnienia dziedziczenia długu z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej. W przypadku potwierdzenia spadkobrania takiego długu, proszę
o wskazanie, w jaki sposób organy powinny postępować z takimi długami (w szczególności w zakresie umarzania tego rodzaju długów nabytych
w spadku).
Z poważaniem
Rafał Muchacki

Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 15 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r., znak: BPS/043-52-2271-MPPS/14, dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora Rafała Muchackiego
podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dziedziczenia długu z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w oparciu o stanowisko
Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 9 maja 2014 r., znak: FS14/0602/interp./315/
PAP/14), uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:
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– przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81
ww. ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej
lub rodzinnym domu dziecka,
– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Stosownie do postanowień art. 194 ust. 1 ww. ustawy, ww. opłatę ustala w drodze
decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym.
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe
należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są dochody budżetu państwa
albo dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wymienione w otwartym
katalogu tych środków w punktach 1–8. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
ustalana w drodze konstytutywnej decyzji administracyjnej, należy do kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których
mowa w ww. art. 60 ustawy o finansach publicznych. Mieści się ona bowiem w pkt 7
ww. art. 60 ustawy o finansach publicznych, tj. jako dochody pobierane przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw.
Jak wskazano w stanowisku Ministerstwa Finansów w przypadku ustalenia, że
dług z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej podlega dziedziczeniu, wówczas będą miały zastosowanie odpowiednio, a nie wprost, przepisy działu III ustawy
– Ordynacja podatkowa dotyczące odpowiedzialności spadkobierców (art. 97–105 tej
ustawy).
Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z komentarzem do art. 922 kodeksu cywilnego, wydanego pod red. Andrzeja Kidyby, spadek stanowi ogół praw i obowiązków
majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. W opinii Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej odpłatność z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej nie ma
charakteru cywilnoprawnego. Jak wskazano powyżej jest to obowiązek o charakterze publicznoprawnym, wynikający z przepisów prawa administracyjnego. Nie wydaje
się zatem słusznym pogląd prezentowany przez adwokat Katarzynę Tryniszewską, iż
przez analogię do dziedziczenia przez spadkobierców zaległych alimentów, należność
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej należy uznać za należącą do spadku. Należy bowiem wskazać, iż alimenty, w przeciwieństwie do należności z tytułu
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, mają charakter cywilnoprawny.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 16.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043-52-2271-MF/14 oświadczeniem złożonym przez Senatora RP Pana Rafała Muchackiego podczas 52. posiedzenia Senatu RP w sprawie dziedziczenia długu z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie w pieczy zastępczej – uprzejmie informuję.
Kwestie interpretowania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) należą do
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Powyższe oświadczenie Senatora RP Pana Rafała Muchackiego zostało również
skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który pismem z dnia 30 kwietnia
2014 r. znak: DSR-I-0700-16-2-PW/14 wystąpił do Ministra Finansów o stanowisko
w omawianej sprawie.
Minister Finansów w piśmie z dnia 9 maja 2014 r. znak: FS14/0602/interp./315/
PAP/14, skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, udzielił odpowiedzi
w kwestii dotyczącej dziedziczenia długu z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej i stosowania w tym zakresie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
i przepisów ustawy o finansach publicznych.
W załączeniu przekazuję kopię udzielonej odpowiedzi Ministra Finansów skierowaną do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 9.05.2014 r.
Pani
Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Szanowna Pani Minister,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 30 kwietnia 2014 r. znak: DSR-I-0700-16-2-PW/14 pismem Marszałka Senatu z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043-52-2271MPPS/14 (skierowanym również do Ministra Finansów znak: BPS/043-52-
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-2271-MF/14) w sprawie udzielenia odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Rafała
Muchackiego – uprzejmie informuję.
Zgodnie z przepisami art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:
– przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81
ww. ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej
lub rodzinnym domu dziecka,
– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
Stosownie do postanowień art. 194 ust. 1 ww. ustawy, ww. opłatę, ustala w drodze
decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym.
Rada powiatu, zgodnie z przepisami art. 194 ust. 2 ww. ustawy, określa w drodze
uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 tej ustawy. Jednocześnie starosta na wniosek lub
z urzędu, uwzględniając ww. uchwałę, może umorzyć w całości lub w części łącznie
z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia
opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ww. ustawy (ust. 3 ww. art. 194).
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe
należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są dochody budżetu państwa
albo dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego wymienione w otwartym
katalogu tych środków w punktach 1–8. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
ustalana w drodze konstytutywnej decyzji administracyjnej, należy do kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których
mowa w ww. art. 60 ustawy o finansach publicznych. Mieści się ona bowiem w pkt 7
ww. art. 60 ustawy o finansach publicznych, tj. jako dochody pobierane przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw.
Należy zauważyć, że przepisy dotyczące udzielania ulg w spłacie należności o charakterze publicznoprawnym zawarte w ustawie o finansach publicznych, nie mają
zastosowania do należności budżetowych, co do których zasady i tryb regulowania
oraz stosowanie ulg określają odrębne przepisy.
W przypadkach, kiedy stosowanie ulg w spłacie określonych należności regulują
przepisy szczególne, stanowią one lex specialis w stosunku do regulacji ustawy o finansach publicznych.
Z przytoczonych wyżej unormowań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej wynika, iż przepisy tej ustawy zawierają określone tam ulgi w spłacie należności z tytułu omawianych opłat. Zatem do udzielania preferencji w spłacie należności
z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zastosowanie będą miały postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a nie przepisy
ustawy o finansach publicznych dotyczące niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publicznoprawnym (art. 60–67).
Natomiast kwestia dotycząca dziedziczenia długu z tytułu opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej powinna być rozstrzygnięta w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Należy zatem stanowisko w ww. kwestii uzgodnić z Ministrem Sprawiedliwości,
który jest właściwy do interpretowania przepisów Kodeksu cywilnego.
Ponadto należy mieć na względzie, iż właściwy organ działając w granicach swoich
kompetencji jest zobowiązany samodzielnie rozstrzygać w sprawach należących do
jego właściwości, a rozstrzygając o charakterze prawnym i udzielaniu ulg w spłacie
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konkretnych należności winien działać w sposób racjonalny, mając na uwadze dbałość o stan finansów publicznych. Zatem uprawnienie do udzielenia konkretnej ulgi
jest suwerenną, uznaniową decyzją właściwego organu, wymagającą zaistnienia szeregu przesłanek ustawowych, często niezależnych od samego zainteresowanego.
W przypadku ustalenia, że dług z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej podlega dziedziczeniu, wówczas będą miały zastosowanie odpowiednio, a nie
wprost, przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczące odpowiedzialności spadkobierców (art. 97–105 tej ustawy).
Ponadto kwestie dotyczące wątpliwości w sprawie ewentualnego stosowania przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) do opłat, o których mowa w art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej były przedmiotem oświadczenia złożonego
przez Pana Senatora Rafała Muchackiego podczas 38. posiedzenia Senatu RP w dniu
9 sierpnia 2013 r.
W załączeniu przekazuję kopię pisma Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r.
znak: PK4/0602/45/ARX/13/RD-93605, stanowiącą odpowiedź na ww. oświadczenie złożone przez Pana Senatora Rafała Muchackiego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Premierze!
Na prośbę jednego z wrocławskich przedsiębiorców chciałbym zwrócić
się z zapytaniem dotyczącym rozporządzenia z dnia 27 sierpnia w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.
Według osoby mającej styczność ze skutkami wspomnianego rozporządzenia stoi ono w sprzeczności z podstawowymi zadaniami, jakie powinna
wykonywać Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, i powoduje dyskryminację osób niepełnosprawnych oraz pochodzących z małych miejscowości.
Następuje tu wykluczenie części osób, jeśli chodzi o możliwość uzyskania
dofinansowania, ponieważ data fizycznego wpływu uprawniała lub nie do
zgłoszenia poprawek lub uczestnictwa w konkursach. Pomimo nowelizacji
rozporządzenia, które uwzględnia już dni robocze, okres naniesienia możliwych poprawek w dalszym ciągu jest problematyczny, a jego skutki prawne
są krzywdzące dla mniej mobilnych osób.
Z uwagi na wątpliwości natury prawnej oraz skutki wywołane przez
nieprecyzyjny zapis chciałbym zapytać o następujące kwestie.
1. Czy według Pana wspomniane rozporządzenie nie stoi w sprzeczności
z podstawowymi prawami zawartymi w konstytucji oraz z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej art. 12–14 (ze szczególnym uwzględnieniem
art. 13 ust. 3)?
2. Czy w najbliższym czasie jest możliwa kolejna nowelizacja rozporządzenia? Jeśli tak, to jakich dokładnie elementów będzie ona dotyczyła?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 6 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana senatora Jarosława Obremskiego podczas 52. posiedzenia Senatu RP, dotyczącego zasad udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” na lata 2004–2006,
uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Uczestnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w realizacji programu
wynikało z zakresu jej działań, określonego ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 42, poz. 275,
z późn. zm.). Agencja mogła zlecić Regionalnej Instytucji Finansującej realizację zadań
związanych z udzielaniem pomocy finansowej, zgodnie z art. 6d ww. ustawy.
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Zlecone Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnej Instytucji Finansującej
zadania były zgodne z trybem składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2010 ze zm.), określającego
procedurę rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania.
Z uwagi na zamknięcie ww. Programu Operacyjnego przez Komisję Europejską
pomoc finansowa nie jest już udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (pismo KE z dnia 2 października 2013 r.,
znak: TM/regio.dga2.h.2(2013)326833). W związku z powyższym, nie przewiduje się
kolejnej nowelizacji ww. rozporządzenia.
Zgodnie z §13 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r., Regionalna Instytucja Finansująca dokonała oceny formalnej wniosku
w terminie 18 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków. Instytucja
odrzuciła wniosek zawierający uchybienia formalne, informując o tym przedsiębiorcę.
W świetle Wytycznych dla Wnioskodawców w przypadku stwierdzenia uchybień administracyjnych, przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski najpóźniej na 7 dni przed końcem
danej rundy aplikacyjnej wzywani byli do dokonania uzupełnień. Należy zaznaczyć, że
o procedurze konkursowej, w tym o możliwości uzupełnień i poprawy wniosków o dofinansowanie wnioskodawcy byli informowani przed rozpoczęciem naboru w ramach
danego konkursu.
Zgodnie z zasadą równego traktowania, powyższe przepisy rozporządzenia nie
mogły powodować pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektów, oraz
nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków.
Żadna grupa przedsiębiorców, wnioskujących o wsparcie finansowe nie była dyskryminowana.
Wyrażam przekonanie, że przedstawione wyżej informacje okażą się wystarczające
dla wyjaśnienia kwestii podniesionych przez Pana senatora Jarosława Obremskiego.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Ilona Antoniszyn-Klik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego przyjął stanowisko
w sprawie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej. Dostrzegając niewątpliwe zalety zmian naniesionych na obowiązującą dotychczas ustawę
po dwóch latach jej funkcjonowania, konwent wskazuje na wady, których
niestety nie udało się uniknąć we wprowadzonej w życie 1 stycznia 2012 r.
ustawie.
Największy problem wiąże się ze znacznym (o 20%) wzrostem wydatków na zadania do realizacji przewidziane w ustawie. Kwoty dotacji z budżetu wojewody i z ministerstwa są niewielkie, a wzrost wydatków skutkuje
uszczupleniem budżetów powiatów.
W związku z problemem, na który wskazuje konwent, chciałbym zadać
następujące pytania.
1. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan zmiany w funkcjonowaniu pieczy zastępczej?
2. Czy możliwe jest zwiększenie wsparcia ze strony wyższych organów administracyjnych dla powiatów? Jeżeli nie, to gdzie możemy szukać
oszczędności?
3. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje w najbliższym
czasie złożenie propozycji nowelizacji ustawy w tym zakresie? Jakie skutki
mają przynieść wprowadzane zmiany?
Z poważaniem
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 16 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 16 kwietnia 2014 r., znak
BPS/043-52-2273/14, dotyczące oświadczenia złożonego podczas 52. posiedzenia
Senatu przez senatora Jarosława Obremskiego w sprawie funkcjonowania systemu
pieczy zastępczej po dwóch latach funkcjonowania ustawy, uprzejmie wyjaśniam.
W 2013 r. wydatki ogółem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.. poz. 135, z późn. zm.)
wyniosły ogółem 2,2 mld zł i były o 5,6% wyższe niż w 2012 r. Z tego na zadania powiatów, tj. na rodziny zastępcze wydano 897 mln zł, co stanowi wzrost wydatków o 7,6%
w stosunku do wydatków z 2012 r., a na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydano
1 174 mln zł, co oznacza spadek wydatków w stosunku do 2012 r. o 0,1%.
Ustawa zapewniła w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w latach
2012–2014, dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych gminy i powiatu w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej,
w szczególności na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów
rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń dla
rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
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W 2013 r. z budżetu państwa na zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, w tym na finansowanie i dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki szczebla powiatowego, przeznaczono kwotę w wysokości
92 130 tys. zł. W ramach programów ogłaszanych przez resort pracy i polityki społecznej samorządom powiatowym w ubiegłym roku dofinansowano następujące zadania:
∙ zatrudnienie 765 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na łączną kwotę
dotacji 7 534 tys. zł. W ramach dotacji sfinansowano koordynatorów, którzy
wspierali ponad 16 tys. rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których to łącznie przebywało ponad 27 tys. dzieci.
∙ rozwój rodzinnej pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie szkoleń na kandydatów oraz doszkalanie już funkcjonujących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wynagrodzeń powstających w 2013 r. rodzin zastępczych
zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pomocy finansowej dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W ramach Programu
dofinansowano 278 jednostek samorządu terytorialnego poziomu powiatowego.
Łącznie przekazano 7 617,4 tys. zł, z czego powiaty wydatkowały 7 378 tys. zł.
Z programu dofinansowano szkolenia dla 1820 kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących RDD oraz dla 3 735 już funkcjonujących form pieczy zastępczej. Ponadto dofinansowano wynagrodzenie dla 313 powstałych w 2013 r.
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, jak również dofinansowano
pomoc dla rodzin zastępczych w 161 powiatach.
W 2013 r. gminy współfinansowały wraz z powiatami pobyt w pieczy zastępczej
dzieci, które tam trafiły po raz pierwszy. W ubiegłym roku gminy ponosiły 10% i 30%
wydatków na dzieci w pieczy zastępczej. W wyniku tego zmniejszyło się obciążenie
budżetów powiatów w zakresie wydatków na pieczę zastępczą. Wydatki gmin związane
ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej, przekazane do powiatów,
wyniosły 49 mln zł, co stanowi o 29,7 mln zł więcej niż w roku 2012. Należy zauważyć,
że wzrost wpływów od gmin nastąpił przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dzieci
pozostających w pieczy zastępczej.
Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stworzyły podstawy prawne efektywnego zabezpieczenia interesów dziecka i jego rodziny, prawa do
wychowania w rodzinie, pieczy zastępczej opartej na przepisach Konwencji o prawach
dziecka i innych dokumentach europejskich. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zmieniła charakter pomocy dziecku i rodzinie, na pierwszym
miejscu stawiając działania profilaktyczne w środowisku lokalnym, mające na celu
wzmocnienie rodziny zagrożonej dysfunkcjami.
W trakcie realizacji przepisów ustawy okazało się, że zachodzi konieczność dokonania w niej zmian legislacyjnych, na które wskazano w „Informacji Rady Ministrów
o realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w 2012 r.”.
Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na tym etapie prac legislacyjnych trudno jednak określić skutki, jakie
przyniesie ta nowelizacja.
W chwili obecnej opracowywana jest również kolejna Informacja Rady Ministrów
o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie dużo mówi się o stanie polskiej armii, jak również
o przemyśle zbrojeniowym, który tę armię musi zaopatrzyć. Już jakiś czas
temu Ministerstwo Skarbu Państwa wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej zapowiedziało konsolidację polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych. Jej
celem ma być zwiększenie szans polskich firm w staraniach o duże kontrakty dla polskiej armii. Zgodnie z rządową koncepcją w skład Polskiej Grupy
Zbrojeniowej mają wejść Huta Stalowa Wola, jedenaście przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, spółki
skupione w Polskim Holdingu Obronnym oraz Centrum Techniki Morskiej.
Mimo tych zapowiedzi termin konsolidacji jest ciągle przekładany.
Kontrowersje budzi także rola Agencji Rozwoju Przemysłu w całym procesie konsolidacji. W stanowisku Społecznego Zespołu do spraw Monitorowania Konsolidacji Polskiego Przemysłu Obronnego, skupiającego przedstawicieli Stoczni Marynarki Wojennej i zakładów produkcyjno-remontowych,
czytamy, że „powierzenie zadania budowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej ARP
nie rokuje dobrze, biorąc pod uwagę, iż agencja ta nie poradziła sobie z konsolidacją przemysłu stoczniowego i przyczyniła się do utraty potencjału polskiego przemysłu”.
Decyzje rządu powinny mieć na celu wzmocnienie konkurencyjności
„zbrojeniówki”. Na odwlekaniu konsolidacji tracą zaś przede wszystkim polskie przedsiębiorstwa, które ciągle przegrywają konkurencję z zagranicznymi podmiotami.
W związku z tym chciałbym zapytać Pana Ministra o następujące kwestie.
1. W jaki inny sposób polski rząd wspiera i zamierza wspierać nasz
przemysł zbrojeniowy?
2. Większości sprzętu, który zamierza kupić polska armia, nie znajdziemy
obecnie w ofercie polskich firm. W jaki zatem sposób polska armia zamierza
współpracować z polskim przemysłem zbrojeniowym, aby to się zmieniło?
3. Jakie działania zamierzają podjąć Skarb Państwa i Ministerstwo
Obrony Narodowej, aby konsolidacja nie zakończyła się tak jak poprzedni program, obowiązujący w latach 2007–2012, który zakładał skupienie
wszystkich państwowych zakładów zbrojeniowych w Grupie Bumar?
4. Czy są szanse, aby ważny dla nas projekt „Wisła” był realizowany
przez polski przemysł zbrojeniowy?
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Odpowiedź
Warszawa, 13.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jarosława Obremskiego na 52. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2014 r.
skierowane do Ministra Skarbu Państwa, uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia na
poszczególne pytania zadane przez Pana Senatora.
1. W jaki inny sposób polski rząd wspiera i zamierza wspierać nasz przemysł zbrojeniowy?
Polski przemysł obronny od wielu lat przechodzi proces transformacji, która
obejmuje zarówno płaszczyznę strukturalno-własnościową, jak też technologiczną. Z uwagi na specyfikę i znaczenie w systemie obronnym państwa, sektor ten objęty jest szczególną troską rządu. Strategicznym kierunkiem działań
państwa wobec przemysłu obronnego pozostaje utrzymanie konkurencyjności
technologicznej przedsiębiorstw zbrojeniowych oraz ich zdolności do zapewnienia, w najszerszym możliwym zakresie, potrzeb sprzętowych i serwisowych
polskich sił zbrojnych. Służy temu realizowany obecnie proces konsolidacji
przedsiębiorców w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, którego intencją
jest skupienie kluczowych państwowych aktywów produkcyjnych, obsługowo-remontowych i handlowych tworzących przemysłowy potencjał obronny,
w jednej silnej branżowo i komplementarnej strukturze gospodarczej. Powstały
w wyniku koncentracji potencjał będzie predysponował Polską Grupę Zbrojeniową SA do roli narodowego koncernu, będącego krajowym liderem w zakresie
wytwarzania, obsługi i modernizacji i remontów techniki wojskowej niezbędnej
dla zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa a także podmiotu zdolnego do
budowania pozycji konkurencyjnej na wybranych rynkach eksportowych.
Oprócz spółek obronnych, Polska Grupa Zbrojeniowa SA zostanie wzmocniona innymi podmiotami, których innowacyjny technologicznie potencjał zostanie
wykorzystany w technice wojskowej. Przykładem tego jest Spółka Nano Carbon sp. z o.o. działająca w obszarze technologii grafenowych. Ponadto do holdingu zostaną wniesione, będące obecnie w posiadaniu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, aktywa finansowe w postaci certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS o wartości ponad 1 mld złotych oraz środki pieniężne w kwocie
250 mln zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie produkcji uzbrojenia
i sprzętu wojskowego zakupywanego przez resort obrony narodowej w ramach
programów operacyjnych modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych.
Ponadto pragnę poinformować, iż we wrześniu 2011 r. pomiędzy Ministrem
Skarbu Państwa a ówczesnym Bumar sp. z o.o. (obecnie: Polski Holding Obronny sp. z o.o.) zawarto Umowę w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, w ramach której w latach 2011–2012 spółki Grupy Polskiego Holdingu
Obronnego otrzymały z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców wsparcie
w łącznej kwocie 277,1 mln zł. Środki wsparcia zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem przepisów art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, a w szczególności na realizację przez spółki projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych nowoczesnych systemów uzbrojenia oraz optymalizację czynników produkcji.
Aktualnie Ministerstwo Skarbu Państwa rozpatruje podobny wniosek złożony
przez spółkę MESKO SA, który obejmuje dwa projekty z obszaru bezpieczeństwa na kwotę 47 mln złotych. Ponadto w dniu 6.05.2014 r. wpłynął wniosek
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Huty Stalowa Wola SA o dofinansowanie z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców będącego w gestii Ministra Skarbu Państwa projektu inwestycyjnego
związanego z opracowaniem i wdrożeniem do produkcji elementów uzbrojenia
artyleryjskiego. W tym przypadku wnioskowana kwota wsparcia wynosi 20 mln
zł, co stanowi 57% szacowanych nakładów inwestycyjnych.
2. Większości sprzętu, który zamierza kupić polska armia, nie znajdziemy obecnie
w ofercie polskich firm. W jaki zatem sposób polska armia zamierza współpracować z polskim przemysłem zbrojeniowym, aby to się zmieniło?
Intencją opisanych wyżej działań wspierających finansowo spółki sektora
obronnego jest polepszenie poziomu innowacyjności wytwarzanych wyrobów
i możliwie szerokie dostosowanie technologiczno-produkcyjne polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych do realizacji priorytetowych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP. W obszarach, w których polski przemysł obronny
nie uzyska wystarczających kompetencji, zakładane jest tworzenie konsorcjów
z udziałem zagranicznych dostawców i rodzimych firm zbrojeniowych, w ramach których nastąpi transfer technologii umożliwiający polonizację uzbrojenia i uczestnictwo polskich przedsiębiorstw w jego produkcji, serwisowaniu
i późniejszej modernizacji.
Maksymalizacja udziału polskich spółek obronnych w realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP jest jednym z najważniejszych wyzwań
stojących przez Zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.
3. Jakie działania zamierzają podjąć Skarb Państwa i Ministerstwo Obrony Narodowej, aby konsolidacja nie zakończyła się tak jak poprzedni program, obowiązujący w latach 2007–2012, który zakładał skupienie wszystkich państwowych
zakładów zbrojeniowych w Grupie Bumar?
Realizowana obecnie koncepcja konsolidacji sektora obronnego w ramach
Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA została uzgodniona pomiędzy Ministerstwem
Skarbu Państwa a resortem obrony narodowej. Również Rada Ministrów, rozpatrując wnioski Ministra Skarbu Państwa, w dniu 21 stycznia 2014 r. wyraziła
zgodę na wniesienie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA akcji 12 spółek, w tym:
11 spółek z grupy Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych1
oraz Huty Stalowa Wola SA. W dniu 5 marca 2014 r. Rady Ministrów zaakceptowała wniesienie akcji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki
Morskiej SA.
Zgoda na dokonanie koncentracji spółek obronnych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej SA została także wydana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Aktualnie realizowane są pozostałe czynności formalnoprawne
związane z procesem konsolidacji, które powinny doprowadzić do zakończenia działań konsolidacyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem (I etap – do
końca II kwartału i II etap – do końca III kwartału br.). Zatem, nie zakłada się,
aby obecnie realizowany proces koncentracji kapitałowej spółek obronnych nie
został sfinalizowany, tak jak to miało miejsce w okresie obowiązywania rządowej strategii sektorowej na lata 2007–2012.
4. Czy są szanse, aby ważny dla nas projekt „Wisła” był realizowany przez polski
przemysł zbrojeniowy?
Uwzględniając zainteresowanie Ministerstwa Obrony Narodowej modernizacją
systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (OPL), przedsiębiorstwa
polskiego przemysłu obronnego zawarły w dniu 19.03.2013 r. Umowę Konsorcjum2. Celem Konsorcjum OPL zawiązanego na podstawie tej umowy jest
1

2

Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA w Zielonce, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA w Dęblinie, Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA w Siemianowicach Śląskich, Wojskowe Zakłady
Motoryzacyjne SA w Poznaniu, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA w Zegrzu, Wojskowe
Zakłady Łączności Nr 2 SA w Czernicy, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA w Warszawie, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu, Wojskowe Zakłady
Lotnicze Nr 1 SA w Łodzi, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA w Bydgoszczy, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 SA w Warszawie.
Zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 20.06.2013 r.
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opracowanie i złożenie oferty, udział w negocjacjach i pozyskanie zamówienia
w zakresie modernizacji systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej
dla warstwy średniego zasięgu w oparciu o krajowy potencjał badawczo-rozwojowy i produkcyjny, a także potencjał zagraniczny dla brakujących kompetencji krajowego przemysłu obronnego. W skład Konsorcjum wchodzą: Polski
Holding Obronny sp. z o.o. (lider), Bumar Elektronika SA, PCO SA, Mesko SA,
Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA, Huta Stalowa Wola SA, Wojskowe Zakłady
Elektroniczne SA, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA oraz Jelcz Komponenty sp. z o.o.
Podczas Dialogu Technicznego organizowanego przez Inspektorat Uzbrojenia
MON w okresie 05.08–30.09.2013 r. (I etap) oraz 03–31.03.2014 r. (II etap),
Konsorcjum OPL zaprezentowało możliwości produkcyjne oraz zdolności do
absorbcji technologii przez polski przemysł obronny w kluczowych obszarach
systemu OPL takich jak: rakiety, stacje radiolokacyjne, samobieżne wyrzutnie
rakiet, wozy dowodzenia i aparatownie łączności. W zakresie zestawu rakietowego średniego zasięgu o kryptonimie Wisła, oferta konsorcjum opiera się na
potencjale polskiego przemysłu obronnego w zakresie wszystkich elementów
systemu oprócz rakiety i jej sterowania. Część rakietowa oferowana jest na bazie współpracy zagranicznej.
Przedstawiając powyższe pozostaję w przekonaniu, że zaprezentowane wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Pana Senatora.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
oraz senatora Roberta Mamątowa
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie w moim rodzinnym mieście NSZZ „Solidarność” zwrócił moją uwagę na narastający problem dyskryminacji nauczycieli pracujących w centrach kształcenia praktycznego. Zgodnie z obecnym brzmieniem
ustawy osoby te nie mają uprawnień do ubiegania się o nauczycielskie
świadczenia kompensacyjne. Zapewne jest to jedynie niedopatrzenie ustawodawcy, które jednak w znaczący sposób rzutuje na poczucie sprawiedliwości, gdyż nauczyciele zatrudnieni w warsztatach szkolnych, również
prowadzący praktyczną naukę zawodu, są ową ustawą objęci. Nauczyciele, którzy pracują w placówkach kształcenia praktycznego, znajdują się
w dokładnie takiej samej sytuacji jak nauczyciele, o których mowa w art. 2
pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – zajęcia
są prowadzone według tych samych podstaw programowych i programów
nauczania.
W związku z tym mamy do Pana Ministra następujące pytania.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, tak aby nie dyskryminowała ona
w żaden sposób nauczycieli zatrudnionych w centrach kształcenia praktycznego?
Jeśli tak, to kiedy taka ustawa zostanie przygotowana? Dla zainteresowanych nauczycieli problem jest bowiem palący i należy go niezwłocznie
rozwiązać.
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski
Robert Mamątow

Odpowiedź
Warszawa, 16 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów Jarosława Obremskiego i Roberta Mamątowa, przesłane przy piśmie z 16 kwietnia 2014 r. (nr BPS/043-52-2275/14),
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W piśmie z dnia 28 marca 2014 r. (nr DUS/0700/75/JS/14) skierowanym do
Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP senatora Piotra Zientarskiego,
przedstawiłem negatywne stanowisko w przedmiocie objęcia nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego prawem
do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Stanowisko to nie uległo zmianie.
Pragnę zatem powtórzyć, że zgodnie z art. 2 oraz 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r.
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o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97 poz. 800, z późn.
zm.), prawo do tych świadczeń przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w:
∙ publicznych i niepublicznych przedszkolach;
∙ szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
∙ publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Do placówek tych nie zalicza się placówek kształcenia praktycznego, które są częścią systemu oświaty zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
Zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym
zawodzie. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy
(§4 ust. 3 powoływanego wyżej rozporządzenia).
Istotą zreformowanego systemu emerytalnego jest stopniowe wygaszanie uprawnień do przechodzenia na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. Z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, im węższa jest grupa uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych, tym szerzej jest realizowana zasada równości
wobec wszystkich ubezpieczonych, która najpełniej zostałaby urzeczywistniona w postaci istnienia jednego, jednolitego i powszechnego systemu ubezpieczeń. Wymaga
zatem odnotowania, że Trybunał Konstytucyjny aprobuje rozwiązania zmierzające do
ujednolicenia prawa do emerytury dla wszystkich ubezpieczonych w świetle wartości
konstytucyjnych, zwłaszcza równości i sprawiedliwości społecznej (np. wyrok z dnia
3 marca 2011 r., sygn. K 23/09).
W wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r. (sygn. SK 49/12) Trybunał Konstytucyjny
przypomniał, że świadczenia kompensacyjne nie należą do istoty prawa do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa jest w art. 67 ust. 1 Konstytucji. Podobnie
jak prawo do emerytury pomostowej, świadczenie to jest szczególnym uprawnieniem
emerytalnym. Celowość i trafność decyzji ustawodawcy w zakresie ustalenia kręgu
podmiotowego ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie podlega kontroli Trybunału Konstytucyjnego bowiem ustawa ta jest przełamaniem założeń, na których oparta była reforma systemu emerytalnego. Wprowadziła dodatkową
grupę osób uprzywilejowanych, wyposażając ją w świadczenia, które nie są objęte
powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego (nie są świadczeniem uzyskiwanym w związku z opłacaną składką), lecz są finansowane z budżetu państwa. Wiąże
się to z poważnymi konsekwencjami finansowymi, powodującymi znaczny wzrost wydatków budżetowych państwa. Stąd też ustawodawca wskazując zakres podmiotowy
ustawy kompensacyjnej, mógł kierować się względami budżetowymi i dać pierwszeństwo zasadzie ochrony równowagi państwa.
Ustawodawca ma konstytucyjny obowiązek kierowania się także zasadą równowagi budżetowej przy rozważaniu wprowadzenia regulacji, które zwiększają wydatki budżetowe. Rozszerzenie kręgu podmiotowego ustawy zgodnie z projektem,
stałoby w sprzeczności z powyższą zasadą z uwagi na koszty takiego rozwiązania
dla budżetu.
Należy także dodać, że zgodnie z art. 126 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego.
W dniu 7 lipca 2009 r. Rada podjęła decyzję, w której stwierdziła istnienie nadmiernego deficytu w Polsce i wydała zalecenie jego skorygowania. Polska nadal pozostaje
objęta procedurą nadmiernego deficytu. W decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2013 r.
(2013/758/UE) stwierdzono, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi
na zalecenie Rady. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 126 ust. 9 Traktatu, Rada może
wezwać Polskę do przyjęcia takich środków zmierzających do ograniczenia deficytu,
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jakie uzna za niezbędne. W przypadku niezastosowania się do tej decyzji, Rada może
zdecydować o nałożeniu grzywny oraz zastosowaniu innych sankcji wymienionych
w art. 126 ust. 11 Traktatu. Takie działanie może mieć negatywny wpływ na ocenę
wiarygodności finansowej Polski, czego następstwem może być wzrost oprocentowania emitowanego długu.
Ponadto, uprzejmie przypominam, że senacki projekt ustawy o zmianie ustawy
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 470), który zakładał rozszerzenie kręgu podmiotowego ustawy o świadczeniach kompensacyjnych o nauczycieli zatrudnionych w zakładach kształcenia nauczycieli został odrzucony przez Senat
w dniu 10 stycznia 2014 r.
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi prac legislacyjnych mających na celu objęcie nauczycieli
zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego
prawem do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Trwa dramat przedsiębiorców, którzy jako podwykonawcy świadczyli
usługi transportowe i budowlane dla firmy Alpine Bau Gmbh przy budowie
drogi S5 na odcinku Kaczkowo – Korzeńsko. W czerwcu ubiegłego roku prace
przy budowie autostrady zostały wstrzymane, a Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z austriackim wykonawcą, który
ogłosił upadłość. Mimo że mój okręg wyborczy do Senatu położony jest kilkaset kilometrów od wspomnianej trasy, echa skandalicznego postępowania
z przedsiębiorcami dotarły także na samo południe kraju.
Zgłosili się do mnie z prośbą o pomoc przedsiębiorcy z powiatu suskiego,
którzy na swoje nieszczęście znaleźli się w dużej grupie nieopłaconych dotąd
podwykonawców, a należności wobec nich sięgają kwoty niemal 1,4 miliona zł. Łącznie GDDKiA winna jest wypłatę ponad stu firmom, a ogólna kwota
należności to około 40 milionów zł. Brak funduszy na koncie rzeczonych firm
powoduje konieczność zwalniania pracowników oraz wyprzedaży majątku,
by zapłacić podatek VAT i podatek dochodowy od pieniędzy, których te firmy
jeszcze nie otrzymały. Tym samym przedsiębiorstwa, zamiast się rozwijać
i zatrudniać pracowników dla dobra i rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, zwyczajnie popadają w ruinę, a następnie znikają z rynku.
Alpine Bau Gmbh upadła i została wyrzucona z budowy, następnie
Sąd Handlowy w Wiedniu wszczął proces upadłościowy i uznał wierzytelności ponad stu dwudziestu polskich przedsiębiorstw. Ogłoszono upadłość, co w świetle przepisów prawa stanowiło wystarczającą podstawę do
wypłaty należności w trybie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie
niektórych niezaspokojonych należności z tytułu uchylonych zamówień
publicznych.
Tymczasem GDDKiA w imieniu rządu odmawia wypłaty przedmiotowych należności, mimo że austriacka firma zdeponowała w dyrekcji 47 milionów zł w gotówce tytułem zabezpieczenia oraz sześćdziesiąt milionów
przejściowych świadectw płatności.
Zgodnie z zapisami wskazanej ustawy, aby uzyskać zapłatę od GDDKiA,
należało przedłożyć umowy i faktury dotyczące wykonywanych prac, co
interweniujący u mnie przedsiębiorcy niezwłocznie uczynili. Wspomniana
ustawa przewiduje ponadto, że wypłata może nastąpić na podstawie sądowego nakazu wypłaty należności lub na podstawie listy wierzytelności
utworzonej w związku z upadłością. Lista takowa została w Wiedniu sporządzona, określono wysokość poszczególnych należności, jednak w przekonaniu GDDKiA nie stanowi to żadnej podstawy do wypłaty należności.
Podkreślić należy, że w świetle przepisów unijnych wystarczające jest
prowadzenie postępowania upadłościowego w Wiedniu, generalnie w kraju
należącym do Unii Europejskiej, a skutki tego postępowania, w tym sporządzonych dokumentów, powstają we wszystkich krajach Unii. GDDKiA nie
chce tym samym respektować prawa międzynarodowego, nie uznaje zasady
nadrzędności prawa wspólnotowego nad prawami państw członkowskich.
Art. 17 rozporządzenia Rady Europejskiej nr 1346/2000 wyraźnie stanowi,
że zobowiązania w przypadku ogłaszania upadłości są przenoszone przez
granice i nie trzeba w każdym kolejnym kraju ogłaszać upadłości i dochodzić
na drodze sądowej należnych pieniędzy.
Do chwili obecnej GDDKiA wypłaciła odszkodowania na podstawie
art. 6471 kodeksu cywilnego w ramach tak zwanej solidarnej odpowiedzialności. Osoby, które będą rozliczane na podstawie specustawy z dnia
28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych,
nadal czekają na wypłatę swoich pieniędzy. Wypłaty dla wnioskodawców
według zapewnień GDDKiA miały nastąpić niezwłocznie po dostarczeniu
przez nich brakujących dokumentów do Oddziału GDDKiA w Poznaniu i być
prowadzone do wyczerpania limitu wypłat.
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Zapewnienia te nie zostały zrealizowane, końca dramatu ludzkiego nie
widać, cierpią na tej skandalicznej sytuacji zarówno przedsiębiorcy, jak
i rozwój gospodarczy kraju.
W związku z tym apeluję do Pani Minister o podjęcie wszelkich możliwych działań mogących zakończyć patową sytuację przedsiębiorców budujących wspólnie z Alpine Bau Gmbh drogę S5. W świetle istniejących regulacji prawnych zasadność stwierdzenia braku podstaw do wypłaty należności
wymaganych omawianą specustawą nie istnieje, niezbędne przesłanki zostały spełnione, w związku z czym bezwzględnie i natychmiastowo powinna zostać uznana „wiedeńska” lista wierzytelności, skutkiem czego automatycznie powinna nastąpić wypłata zaległych zobowiązań wobec rzeszy
pokrzywdzonych przedsiębiorców.
Reasumując, zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami.
1. Kiedy przedsiębiorcy otrzymają należne im wypłaty?
2. Ile środków wypłaciła dotychczas GDDKiA w ramach tej specustawy?
3. Ile jeszcze środków zostało na ten cel i czy wszyscy wykonawcy zostaną zaspokojeni?
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 25.04.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak BPS/043-52-2276/14,
przy którym przesłano oświadczenie Pana senatora Andrzeja Pająka, złożone podczas
52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r., w sprawie wypłat należności
polskim kontrahentom firmy Alpine Bau GmbH, wobec której toczy się postępowanie
upadłościowe w Austrii, składającym do GDDKiA wnioski o wypłatę należności na
podstawie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych
należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 891 z późn. zm.), uprzejmie przekazuję następujące
informacje.
W ww. ustawie ustawodawca przewidział sytuacje, w których przedsiębiorcy ubiegający się o wypłatę należności składają do GDDKiA dokumenty uzyskane w trakcie
postępowania upadłościowego, a więc wydane na podstawie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze takie jak np. spis wierzycieli, o którym mowa w art. 23
ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 6 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r.), lista wierzytelności pod warunkiem niezłożenia w stosunku do danej wierzytelności sprzeciwu, o którym mowa w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe i naprawcze lub zatwierdzona przez sędziego-komisarza lista
wierzytelności (art. 7 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r.).
Można wskazać, że art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 z dnia
29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego stanowi, iż „Wszczęcie postępowania określonego w art. 3 ust. 1 wywołuje w każdym innym Państwie Członkowskim, bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek formalności, skutki, które wynikają
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z prawa Państwa wszczęcia postępowania, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi
inaczej oraz dopóki w tym innym Państwie Członkowskim nie zostanie wszczęte postępowanie określone art. 3 ust. 2”. Zatem zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia
wszczęcie postępowania upadłościowego wywołuje w każdym innym Państwie Członkowskim, bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek formalności, skutki, które wynikają
z prawa Państwa wszczęcia postępowania, o ile m.in. nie zostanie wszczęte wtórne
postępowanie upadłościowe.
Zgodnie z obwieszczeniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem
z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 300/13 Sąd wszczął wtórne
postępowanie upadłościowe wobec Alpine Bau GmbH z siedzibą w Wals (w Austrii)
obejmujące likwidację majątku dłużnika znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z obwieszczeniem, wierzycieli upadłego wzywa się aby
zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego–komisarza w terminie 3 miesięcy od dnia
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Monitor Sądowy i Gospodarczy w wersji PDF można pobrać bez wnoszenia
opłat ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/
msig/przegladaniemonitorow. Ogłoszenie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego Alpine Bau GmbH ukazało się w MSIG w dniu 17 lutego br.
Wobec powyższego dokumenty, wskazane w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r.,
uzyskane w ramach wtórnego postępowania upadłościowego na terenie Polski mogą
być podstawą wypłat dokonywanych przez GDDKiA na podstawie ww. ustawy.
Należy zauważyć, że spłata należności w oparciu o przepisy ustawy musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem stosownej procedury. Przedmiotowa ustawa przewiduje
wymogi jakie musi spełniać składane przez przedsiębiorcę Generalnemu Dyrektorowi
Dróg Krajowych i Autostrad zgłoszenie należności przysługujących mu od wykonawcy
zamówienia publicznego. Zasady weryfikacji zgłoszeń składanych do GDDKiA zostały
sformułowane w taki sposób, aby była ona dokonywana z należytą starannością z jaką
powinny działać organy zobowiązane do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Opisana w ustawie procedura pozwala na uniknięcie pochopnych wypłat ze
środków publicznych. Zatem przedsiębiorcy będący podwykonawcami, aby uzyskać
wypłatę należności powinni złożyć do GDDKiA dokumenty wskazane w ustawie. Nie
można przy tym zapominać o tym, że GDDKiA dokonuje wypłat środków publicznych,
a to rodzi obowiązek szczególnej dbałości o to, aby środki te wydatkowane były w sposób celowy i z poszanowaniem prawa.
Odnosząc się do pytań dotyczących danych obrazujących stan realizacji ustawy
z dnia 28 czerwca 2012 r. informuję, iż łącznie w oparciu o ww. ustawę na koniec
marca 2014 r. wypłacono z Krajowego Funduszu Drogowego 182,74 mln zł. Natomiast
w przypadku kontraktów, które w oparciu o ww. ustawę są rozliczane przez Oddział
GDDKiA w Poznaniu, do którego najliczniej wpływały wnioski składane przez podwykonawców Alpine Bau GmbH, limit wypłat w wysokości kwoty równej zabezpieczeniu,
o czym mowa w art. 2 ww. ustawy, nie został jeszcze wyczerpany.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Od początku bieżącego roku korespondencję, przesyłki kurierskie i paczki
z sądów oraz prokuratur doręcza adresatom Polska Grupa Pocztowa wraz
z InPostem i Ruchem w związku z wygraniem z Pocztą Polską przetargu na
wymienione usługi. Decydującym kryterium przetargowym była korzystniejsza oferta finansowa złożona przez PGP i tym samym to ten podmiot uzyskał
kontrakt o wartości 500 milionów zł, który ma obowiązywać przez dwa lata.
Jednak już widać, że korzystna oferta w przetargu nie przełożyła się na
jakość usług pocztowych realizowanych przez PGP, InPost i Ruch. Z doniesień medialnych, z informacji uzyskanych od adwokatów, radców prawnych
i prokuratorów wynika, że wymienione podmioty w ogóle nie są przygotowane do realizacji niezwykle odpowiedzialnego zadania, jakim jest dostarczanie przesyłek, korespondencji i paczek z sądów i prokuratur. Przesyłki
w części w ogóle nie są dostarczane, kurierzy nie znają podstawowych procedur wydawania przesyłek, punkty wydawania przesyłek otwarte są zbyt
krótko, a awiza nie są dostarczane, co powoduje, że odbiorcy samodzielnie
poszukują punktów odbioru, a nad wszystkim góruje temat niezwykle drastycznego wydłużenia terminu doręczenia. Ponadto punkty odbioru zlokalizowane są w tak dziwnych miejscach, jak kioski, markety, kasy SKOK, sklepy monopolowe, co w szczególności naraża adresatów na pomówienia osób
trzecich, bo przykładowo zwykła korespondencja administracyjna z sądu
lub prokuratury, a także wezwanie w charakterze świadka automatycznie
zrodzi podejrzenia o wejście w kolizję z prawem i narazi chociażby na utratę
dobrej opinii w środowisku.
Nie licząc, tak to nazwę, zwykłych skarg obywatelskich, na niepoprawne działanie nowego systemu uwagę zwracały już Naczelna Rada Adwokacka, a także Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Nie powinno to zaskakiwać, zważywszy na to, że według informacji
z mediów w styczniu bieżącego roku w Szczecinie na czterysta przesyłek
doręczono zaledwie czterdzieści.
Pragnę nadmienić, że w ostatnim czasie sam padłem ofiarą skandalicznego poziomu jakości usług realizowanych przez PGP, InPost i Ruch. W dniu
13 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Wadowicach przesłał na adres mojego
biura senatorskiego w Suchej Beskidzkiej korespondencję w trybie poleconym. O losach tejże korespondencji dowiedziałem się jednak dopiero pod koniec marca bieżącego roku z ponowionej korespondencji sądu z załączonymi
adnotacjami pochodzącymi z InPost. Z adnotacji tych wynika, że korespondencję z dnia 13 lutego 2014 r. awizowano po raz pierwszy z powodu niezastania nikogo w biurze w dniu 25 lutego bieżącego roku, następnie sytuacja
z nieskutecznym awizowaniem według pracowników InPost powtórzyła się
5 marca, po czym w dniu 13 marca. W związku z niepodjęciem przesyłki
odesłano ją do źródła, czyli do wadowickiego sądu.
Sprawa jest dla mnie szczególnie oburzająca, gdyż zarówno w pierwszym, jak i w drugim podanym terminie w biurze w godzinach od 8.00 do
15.30 przebywało dwóch pracowników i w tym czasie nie dostarczano żadnej przesyłki obsługiwanej przez InPost, nie było też żadnego śladu po awizie, tym bardziej dwukrotnym. Pierwszą informacją o co najmniej dziwnych
perypetiach związanych z dostarczeniem przedmiotowej korespondencji była
powtórna korespondencja z Sądu Rejonowego w Wadowicach, którą jakimś
trafem dostarczono wreszcie pod koniec marca tego roku. Tym samym korespondencja przesyłana na dwudziestopięciokilometrowym odcinku Wadowice – Sucha Beskidzka dotarła w żenującym czasie: półtora miesiąca!
O ile ta gigantyczna zwłoka nie wywarła w tym konkretnym przypadku
żadnych negatywnych skutków, o tyle strach myśleć o konsekwencjach, gdyby omawiana korespondencja dotyczyła spraw terminowych i ogólnie ważnych. Skutkować to może odraczaniem rozpraw z powodu nieobecności stron
i świadków, co może prowadzić do wydłużania postępowań sądowych i wzrostu ich kosztów, jeszcze gorszych skutków w przypadku spraw gospodarczych,
zwłaszcza spraw dłużniczych, dotyczących likwidacji lub upadłości firm.
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Kończąc kwestię niedostarczenia korespondencji do mojego biura, powiem, że jestem przekonany, iż ta korespondencja, tak jak wiele innych na
terenie całego kraju, w ogóle nie została przez InPost dostarczona i dopiero
ponowienie wysyłki spowodowało skuteczne jej doręczenie.
Taka sytuacja jest niepokojąca i zagraża wielu interesom społecznym
i prawnym, zatem powinna ze szczególną wnikliwością zostać przeanalizowana przez resort sprawiedliwości, który dopuścił PGP, InPost oraz Ruch do
wykonywania rzeczonych usług.
Szanowny Panie Ministrze, w związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Czy panu ministrowi znana jest skala problemu?
2. Jakie rozwiązania może wprowadzić resort, by zapobiec dalszemu
nieprawidłowemu funkcjonowaniu wspomnianego systemu i powrócić do
normalnego modelu doręczania korespondencji?
3. Czy o zamianie Poczty Polskiej na nowego operatora zadecydowały
wyłącznie względy finansowe?
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 22.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka dotyczące świadczenia usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych przez Polską Grupę Pocztową SA, złożone podczas 52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
10 kwietnia 2014 r., przesłane przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. – uprzejmie
przedstawiam, co następuje.
Stosownie do przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego
2013 r. w sprawie wskazania zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na rzecz sądów powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl.
poz. 122), umowa o świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych
została zawarta przez Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz Polską Grupę
Pocztową SA. Minister Sprawiedliwości nie jest stroną omawianej umowy.
Oferta firmy Polska Grupa Pocztowa SA wybrana została w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB działające w imieniu i na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który
w wyniku porozumienia z Prokuraturą Generalną w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie świadczenia usług pocztowych, działał także na rzecz jednostek prokuratury. Postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało na podstawie i zgodnie
z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
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W kwestii zmiany operatora pocztowego dostarczającego korespondencję sądową informuję, że umowa ramowa na świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego zawarta w dniu 26 listopada 2012 r. pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie (działającym na podstawie upoważnienia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2012 r.) a Pocztą Polską SA obowiązywała do dnia 31 grudnia 2013 r. Wymagane było zatem, zgodnie z przepisami Prawa
zamówień publicznych, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani byli wykazać się spełnieniem
wymogów określonych w ustawie z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
poz. 1529), dalej „Prawo pocztowe” lub „ustawa”, dotyczących świadczenia usług przez
operatora pocztowego, jak i określonych w SIWZ wymogów dotyczących oferowanych
usług oraz warunków udziału w postępowaniu, zgodnych z zasadami wynikającymi
z ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że każdy z operatorów pocztowych, aby mógł świadczyć usługi pocztowe, spełniać musi takie same, określone prawem wymogi. W szczególności
art. 7 Prawa pocztowego stanowi, że działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru może wykonywać przedsiębiorca, który:
1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej;
2) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych
niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
3) posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług pocztowych;
4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną;
5) zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża
obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
Polska Grupa Pocztowa SA posiada status operatora pocztowego w rozumieniu
przepisów Prawa pocztowego i przy dokonywaniu wpisu podlegała weryfikacji przez
Urząd Komunikacji Elektronicznej w tym zakresie.
Wskazać także należy, że w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 6 SIWZ zamawiający zawarł
wymaganie, aby wykonawca złożył oświadczenie, w którym stwierdza, że:
1) posiada co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju,
przypadającej na 6.000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich;
2) posiada co najmniej jedną placówkę pocztową, licząc średnio w skali kraju,
przypadającą na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich;
3) w każdej gminie posiada co najmniej jedną stałą placówkę pocztową;
4) placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót,
co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo
wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.
Podmioty składające oferty przedstawiły stosowne oświadczenia w przedmiotowej
sprawie.
Konkurencyjny charakter przetargu nieograniczonego zakłada, że każdy z potencjalnych wykonawców startujących w przetargu może, przy spełnieniu wymagań określonych przez zamawiającego, zaoferować takie warunki zamówienia, które w świetle
postawionych kryteriów okażą się dla zamawiającego najkorzystniejsze.
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Do upływu terminu na składanie ofert zostały one złożone przez dwóch wykonawców – Polską Grupę Pocztową SA i Pocztę Polską SA. Po uzyskaniu od wykonawców
wymaganych wyjaśnień i uzupełnień zamawiający uznał, iż oferty obu wykonawców
spełniają wymogi postawione przez zamawiającego.
Polska Grupa Pocztowa SA, według złożonego oświadczenia, spełniała wymagania
postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zarówno potencjału osobowego, jak i dotyczące odpowiedniego poziomu oferowanych usług.
Mając na względzie wymóg zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców oraz fakt, że zamawiający jest związany wymaganiami postawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na etapie oceny
ofert, a kryterium wyboru oferty w postępowaniu była cena, dokonał on w dniu 22 listopada 2013 r. wyboru oferty Polskiej Grupy Pocztowej SA jako najkorzystniejszej.
Od powyższej czynności Polska Grupa Pocztowa SA i Poczta Polska SA wniosły
odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 11 grudnia 2013 r. Krajowa Izba
Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie wniesione przez Polską Grupę Pocztową SA,
która żądała wykluczenia Poczty Polskiej SA z postępowania oraz odrzucenia jej oferty
(sygn. akt: KIO 2777/13). Z kolei w dniu 16 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości również drugie z odwołań, w którym Poczta Polska SA żądała
odrzucenia oferty Polskiej Grupy Pocztowej SA oraz wykluczenia jej z postępowania
m.in. z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania (sygn. akt: KIO 2762/13).
Tym samym, Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie stwierdzając przy tym żadnych naruszeń Prawa
zamówień publicznych. W związku z powyższym, mając na względzie wiążący charakter orzeczeń wydawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, w dniu 18 grudnia 2013 r.
zawarto umowę z Polską Grupą Pocztową SA.
Informuję także, że w dniu 7 stycznia 2014 r. Poczta Polska SA wniosła do Sądu
Okręgowego w Krakowie skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 grudnia 2013 r. (wyrok KIO z dnia 16 grudnia 2013 r. sygn. akt: KIO 2762/13) wnioskując m.in. o zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez uwzględnienie odwołania
z dnia 29 listopada 2013 r., unieważnienie umowy zawartej pomiędzy Polską Grupą
Pocztową SA a zamawiającym, unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty, nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz
stwierdzenie naruszenia przepisów prawa.
Uprzejmie informuję Pana Senatora, że Minister Sprawiedliwości, nie będąc stroną
umowy ani organem nadzorczym wobec Polskiej Grupy Pocztowej SA nie jest uprawniony do dokonywania kontroli jakości usług w zakresie doręczeń świadczonych na
rzecz sądów powszechnych przez Polska Grupą Pocztową SA. Mając jednak na względzie prawidłowe funkcjonowanie sądów, w styczniu bieżącego roku Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli. W dniu 22 stycznia 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej podjął decyzję o przeprowadzeniu postępowania kontrolnego wobec
Polskiej Grupy Pocztowej SA.
Minister Sprawiedliwości mając na względzie zapewnienie prawidłowego toku postępowań sądowych, pismem z dnia 15 stycznia 2014 r. zwrócił się do prezesów sądów apelacyjnych z prośbą o przesyłanie cyklicznie informacji o ewentualnych problemach przy realizacji umowy z nowym operatorem pocztowym. Wystąpiono również do
Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych
o przekazanie informacji o ewentualnych problemach jakie wystąpiły w działalności
samorządów adwokackiego i radców prawnych w związku z doręczaniem korespondencji sądowej przez nowego operatora pocztowego.
Nadsyłane do Ministerstwa Sprawiedliwości przez sądy powszechne i wskazane
wyżej podmioty uwagi, zastrzeżenia i postulaty są na bieżące analizowane i przekazywane Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Ponadto, pismem z dnia 25 lutego 2014 r. Minister Sprawiedliwości zobowiązał
wszystkich dyrektorów sądów powszechnych do osobistego nadzoru nad realizacją
umowy zawartej z firmą Polska Grupa Pocztowa SA, a dyrektorów sądów apelacyjnych
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do osobistego nadzorowania wykonywania tych obowiązków przez dyrektorów podległych jednostek. Według wymienionego pisma wszystkie udokumentowane nieprawidłowości powinny być reklamowane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie
świadczenia usług oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczególną
uwagę dyrektorzy zwracać powinni na przypadki odwoływania rozpraw z powodu niewłaściwego bądź nieterminowego doręczania korespondencji oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru.
Wskazać także należy, że Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie w przesłanym
Polskiej Grupie Pocztowej SA w Warszawie piśmie z dnia 26 lutego 2014 r. wskazał na
konieczność pilnego podjęcia działań mających na celu zdecydowaną poprawę w zakresie doręczania korespondencji i zwrotnych potwierdzeń odbioru. W przedmiotowym
piśmie zwrócono uwagę na niekorzystne zjawiska oraz skutki, jakie mogą wynikać
z niewłaściwego, nieterminowego sposobu doręczania korespondencji, w tym straty finansowe, jak również negatywne odczucie społeczne związane z odraczaniem rozpraw
z uwagi na brak zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek sądowych. Dla poprawy
sytuacji Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie zaproponował wprowadzenie:
1) szczególnego nadzoru nad doręczaniem korespondencji i zwrotnych potwierdzeń odbioru dla dużych aglomeracji;
2) codziennego raportowania terminowości od nadania do doręczenia zwrotnego
potwierdzenia odbioru;
3) skanowania zwrotnego potwierdzenia odbioru i przesyłania do jednostek sądownictwa lub udostępnienia serwera dla potwierdzenia doręczenia, co pozwoliłoby sądom na uzyskanie informacji, czy termin rozprawy będzie zagrożony;
4) dostępu sądów do systemu informatycznego pozwalającego na składanie zleceń
wysyłania korespondencji, co powinno przyczynić się do szybszego, bieżącego
rozliczenia wysłanej i odebranej korespondencji.
Ponadto, w celu rozszerzenia gwarancji jakości usług pocztowych, w dniu 10 kwietnia 2014 r. Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Krakowie zawarł z Polską Grupą
Pocztową SA w Warszawie porozumienie, na podstawie którego operator zobowiązał
się do doręczenia lub awizowania 85% wolumenu przesyłek z danego miesiąca kalendarzowego nadanych przez daną jednostkę w terminie 3 dni roboczych, a 97%
w terminie do 5 dni roboczych. Na wypadek naruszenia przez Polską Grupę Pocztową
SA w Warszawie tego zobowiązania zastrzeżono obowiązek zapłaty zryczałtowanego
odszkodowania.
Zawarcie wspomnianego porozumienia było dopuszczalne w świetle §11 ust. 2 pkt 5
zawartej w dniu 18 grudnia 2013 r. umowy i art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, a dokonane na mocy tego porozumienia rozszerzenie jakości usług nastąpiło bez zmiany ustalonej w umowie wysokości wynagrodzenia operatora.
Reasumując pragnę zapewnić Pana Senatora, że sytuacja w sądach powszechnych
jest stale monitorowana, a wszystkie uwagi dotyczące doręczania przesyłek sądowych
przez nowego operatora pocztowego przekazywane są Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego
w Krakowie, który pismem z dnia 14 maja 2014 r. ponownie zwrócił się do Polskiej
Grupy Pocztowej SA o dołożenie należytej staranności w doborze podwykonawców,
wykonaniu nadzoru nad procesem przebiegu korespondencji w fazie jej doręczania
oraz dostarczania zwrotnego potwierdzenia odbioru do jednostek sądowych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 30 stycznia bieżącego roku na 48. posiedzeniu Senatu RP złożyłem skierowane do Pana Ministra oświadczenie w sprawie budowy drugiego
stopnia wodnego na wysokości Nieszawy. W dniu 6 marca bieżącego roku
otrzymałem odpowiedź na to oświadczenie. Informacje udzielone w odpowiedzi na oświadczenie nie są wyczerpujące w odniesieniu do złożonej prośby.
W oświadczeniu z dnia 30 stycznia bieżącego roku prosiłem o udzielenie
informacji na temat stanu prac wynikających z kwartalnych raportów OOŚ
oraz o udzielenie informacji na temat stanu przygotowania wniosku o decyzję środowiskową. W wymienionej odpowiedzi minister wskazuje na fakt
podpisania listu intencyjnego z Energa SA w 2009 r. oraz przekazuje raport
z 12 lipca 2013 r., z którego nie wynikają konkretne działania mające na celu
rozwiązanie problemu. Ponadto należy zwrócić uwagę na datę wydania tego
raportu, to jest ponad osiem miesięcy temu. Nie ma również jakiegokolwiek
odniesienia do stanu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej warunkującej dalsze powodzenie inwestycji.
W związku z powyższym proszę o udzielenie aktualnych informacji
o stanie prac dotyczących budowy drugiego stopnia wodnego na wysokości
Nieszawy oraz o udzielenie informacji na temat stanu przygotowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
Warszawa, 13 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Odpowiadając na oświadczenie pana senatora Andrzeja Persona, przekazane
pismem pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu, znak BPS/043-52-2278/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie budowy drugiego stopnia wodnego
na wysokości Nieszawy, poniżej przedstawiam informacje dotyczące zagadnień poruszonych w przedmiotowym oświadczeniu.
Odnosząc się do stanu prac dotyczących budowy drugiego stopnia wodnego na
wysokości Nieszawy pragnę poinformować, że w celu realizacji tego przedsięwzięcia
dotychczas opracowano wielokryterialną analizę wariantów dla analizowanych lokalizacji i rozwiązań, wariantową koncepcję techniczną lokalizacji poniżej stopnia wodnego Włocławek, raport dotyczący najlepszych lokalizacji i wariantów realizacji, projekt
kompensacji przyrodniczej, harmonogram realizacji projektu technicznego i budowy oraz plan przetargów, kalkulację kosztów projektu, analizę ekonomiczną, analizę
kosztów i korzyści, analizę ryzyka, analizę finansową, analizę wrażliwości, założenia
i propozycje zasad dla kontraktów na energię, linie energetyczne, drogi, koleje i propozycje finansowania, raport prawny, raport końcowy ze studium wykonalności oraz
ostateczny raport oddziaływania na środowisko. Opracowano również dokumenta-
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cję wymaganą do uzyskania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
właściwej Dyrekcji Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej, o ile uzyskanie takiej
decyzji okaże się konieczne.
Ministerstwo Środowiska popiera postulaty ochrony przeciwpowodziowej i podejmuje działania na rzecz doprowadzenia do ich realizacji. Należy jednak podkreślić, że
każde przedsięwzięcie wdrażane w Polsce, bez względu na jego znaczenie, musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Ramową Dyrektywą Wodną.
Chciałbym zatem podkreślić, że warunkiem budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle
jest uzyskanie dla niego pozytywnej oceny zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną.
Z tego względu przedmiotowy projekt ujęto w poddawanym obecnie konsultacjom
społecznym projekcie Masterplanu dla dorzecza Wisły. Ten przejściowy dokument
strategiczny stanowi uzupełnienie obowiązującego planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły, również poddawanego obecnie procesowi aktualizacji, który
zakończy się w grudniu 2015 r. W projekcie Masterplanu dla dorzecza Wisły wskazano, że budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka może spowodować nieosiągnięcie
dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału wód, ale jednocześnie przyczyny takich zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny, dlatego należy rozważyć zastosowanie wobec przedsięwzięcia odstępstwa na mocy art. 4 ust. 7
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przewiduje się, że ostateczna wersja Masterplanu dla
dorzecza Wisły zostanie zatwierdzona przez Radę Ministrów w sierpniu 2014 r.
Odnosząc się do stanu przygotowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
chciałbym powiadomić, że ENERGA Invest posiada pełną dokumentację niezbędną do
złożenia wniosku do właściwej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska o uzyskanie
decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy drugiego stopnia na Wiśle. Jednak warunkiem złożenia tego wniosku jest przystąpienie do partnerstwa publiczno-prywatnego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 r. Nr 19,
poz. 100), co pozwoli na zastosowanie art. 19 ust. 4 specustawy o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
(Dz.U. 2010 r. Nr 143, poz. 963). Informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieści podmiot publiczny (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
lub RZGW w Gdańsku).
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie senatora Józefa Piniora
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam sią do Pana w imieniu władz samorządowych i kilkudziesięciu
tysięcy mieszkańców sześciu dolnośląskich gmin, którzy od 2009 r. nie mogą
uzyskać od rządu jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie są faktyczne
zamierzenia administracji państwa polskiego względem planów budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu „Legnica”.
W przywołanym na wstępie 2009 r. na terenie gmin Lubin, Kunice, Prochowice, Ścinawa, Ruja, Miłkowice odbyło się prawomocne i wiążące referendum gminne, w którym mieszkańcy w 95% oddanych głosów przy wysokiej frekwencji – od 40% do 60% w zależności od gminy – opowiedzieli
się przeciw uruchamianiu eksploatacji złoża za pomocą metody odkrywkowej. Od tego czasu przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz
organizacji obywatelskich wielokrotnie zwracali się do organów władzy
państwowej z pytaniami i wnioskami o udzielenie informacji o uznaniu wyników referendum w procesach planistycznych oraz przy okazji realizacji
procedur administracyjnoprawnych dotyczących zagospodarowania terenu
złoża znajdującego się między Legnicą a Lubinem. Do dzisiaj mieszkańcy
nie otrzymali wiążącej i jednoznacznej odpowiedzi na żadne z kluczowych
pytań dotyczących przyszłości gmin oraz statusu planów uruchomienia odkrywki. Do tego niepokojące są działania podejmowane równolegle na różnych płaszczyznach przez władze i agencje państwowe, które to działania
mogą służyć łatwiejszemu rozpoczęciu realizacji projektu wydobywczego bez
względu na stanowisko lokalnej społeczności. Przypomnę także, że Polska
w związku z planem otwarcia największej kopalni odkrywkowej w Europie
została poddana postępowaniu Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.
Komisja bacznie przygląda się tej sprawie, negatywnie odnosząc się do działań polskich władz. Wspomniane działania mogą bowiem wskazywać na
zamiar realizacji projektu bez uwzględnienia woli mieszkańców wyrażonej
wcześniej za pośrednictwem referendum.
Mając to na uwadze, proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące
pytania.
Pierwsze: czy wobec wyników prawomocnego referendum z 2009 r.,
wieloletniego sprzeciwu mieszkańców zagrożonych terenów wobec planów
eksploatacji złóż węgla brunatnego metodą odkrywkową oraz jednoznacznych ustaleń komisji Parlamentu Europejskiego rząd polski ma zamiar kontynuować przygotowania do ewentualnej inwestycji? Jeśli nie, to czy zostanie to kiedykolwiek jasno potwierdzone na piśmie przez uprawnione organy
państwa?
Drugie: czy rząd ma zamiar wprowadzić ochronę złoża węgla brunatnego „Legnica” przed dalszą zabudową infrastrukturalną na obszarze wymienionych gmin? Jeżeli nie, to dlaczego nadal nie zmieniono zapisów w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, tak aby nakazywała ona wojewodom
wprowadzenie ochrony złoża zarządzeniem zastępczym, jeśli nie zrobią tego
rady gmin, gdzie przeprowadzono referendum?
Trzecie: jak się mają plany budowy nowych odkrywkowych kopalni
węgla brunatnego w Polsce do zobowiązań naszego kraju wynikających ze
środowiskowych regulacji unijnych, między innymi tak zwanej dyrektywy
„3x20”, pakietu klimatycznego oraz trendu cywilizacyjnego, zgodnie z którymi podstawą rozwoju energetyki są odnawialne źródła energii?
Józef Pinior
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Odpowiedź
Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043-52-2279/14,
dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Józefa Piniora podczas 52. posiedzenia Senatu RP, w sprawie planów budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na
złożu Legnica, wyjaśniam co następuje.
W przyjętej przez Radę Ministrów w grudniu 2011 r. „Koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju 2030” zawarte zostały postanowienia dotyczące ujęcia w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony strategicznych złóż kopalin. Wskazano na konieczność opracowania wykazu złóż strategicznych węgla oraz ustalenia
zakresu ich ochrony przed zabudową. Zobowiązano wojewodów do ujęcia tych złóż
w planach wojewódzkich, co – zgodnie z przyjętą zasadą hierarchiczności planowania
– oznacza obowiązek uwzględnienia ich występowania w planach zagospodarowania
przestrzennego gmin. O rodzaju działalności dopuszczalnej na obszarze chronionego
złoża decydował będzie wojewoda – wspólnie z samorządem, na którego terenie znajduje się złoże.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju jest dokumentem szczególnego rodzaju. Określa ona uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju
kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, ale nie jest aktem, który zawiera
normy prawne. Nadanie wykazowi mocy przepisu prawa wymaga upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw gospodarki, do wydania we współpracy
z ministrem właściwym do spraw środowiska rozporządzenia w sprawie wykazu złóż
strategicznych węgla podlegających ochronie.
W opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekcie „Planu działań służących realizacji KPZK 2030 wraz z harmonogramem jego realizacji” przyjęto,
że sporządzenie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym dla państwa z określeniem
przestrzennego zasięgu ich zalegania nastąpi w II etapie realizacji planu, po wprowadzeniu zmian ustawowych gwarantujących ujednolicenie pojęć i definicji z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa i urbanistyki występujących w różnych
aktach prawnych. Rozwiązania dotyczyć będą zakresu obligatoryjności planowania,
zależności pomiędzy różnymi poziomami planowania, podziału kompetencji w polityce
przestrzennej, roli dokumentów planistycznych oraz zakresu i trybu realizacji decyzji
planistycznych.
Aktualny zapis art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) mówi, że w celu ochrony udokumentowane
złoża kopalin ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt odpowiednich zmian ustawowych
wprowadzających definicję złoża strategicznego i jego ochrony oraz delegację dla Ministra Gospodarki do ustalenia, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, wykazu złóż
węgla kamiennego i brunatnego podlegających ochronie.
Wydaje się, że do czasu wprowadzenia wykazu złóż strategicznych podlegających
ochronie, partnerem dla inwestorów powinien być wojewoda, który na mocy art. 96
ww. ustawy – w przypadku, gdy w terminie 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji
geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej, obszar udokumentowanego złoża kopalin nie zostanie wprowadzony do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – wprowadza ten obszar do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej
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sprawie zarządzenie zastępcze. Sporządzone w tym trybie studium wywołuje skutki
prawne takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ujęcie złoża w planie zagospodarowania gminy może stanowić czynnik
racjonalizujący podejmowanie działań inwestycyjnych na terenie jego występowania.
Minister Gospodarki nie jest inwestorem. Do udzielenia koncesji stosuje się ustalone przepisy prawa. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie, nie gwarantuje
uzyskania koncesji na wydobywanie, a tym samym rozpoczęcia eksploatacji. Koszty
budowy kopalni oraz elektrowni jak również datę planowania rozpoczęcia wydobycia
może określić jedynie inwestor.
Zgodnie z Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 dla obszaru
„Strategiczne złoża kopalin”, planowane jest powołanie zespołu międzyresortowego
pod przewodnictwem Ministra Środowiska, w skład którego mają wejść przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: gospodarki, środowiska, gospodarki wodnej,
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz transportu. Zadaniem
zespołu będzie określenie kryteriów i czasu oraz listy złóż strategicznych objętych
ochroną.
Po ustaleniu listy złóż strategicznych, rodzaj i czas działalności oraz rodzaj zabudowy dopuszczalnej na danym terenie, na którym występuje chronione złoże, ustali
wojewoda wspólnie z właściwym samorządem. Wyniki tych ustaleń winny być wprowadzone zarówno do strategii wojewódzkich, jak i do planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich kategorii.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Podczas wielu spotkań z rolnikami w Wielkopolsce podnoszony jest problem sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.
Rozporządzenie Parlamentu i Rady w sprawie higieny środków spożywczych precyzuje, że przepisy dotyczące higieny środków produkcji powinny
mieć zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika działania
zakłada ciągłość działań i pewien sposób organizacji, a wymóg dokumentacji musi być elastyczny, aby nie powodował nadmiernego obciążenia bardzo
małych producentów. Mówi o tym rozporządzenie (WE) 852/2004.
Niestety nie ma odzwierciedlenia tych zapisów w ustawodawstwie polskim. Jest to wielkie utrudnienie dla rolników, którzy mogliby z powodzeniem sprzedawać swoje wyroby. Do tej pory nie stworzono przepisów dla
małych producentów i małych gospodarstw rolnych.
Panie Ministrze, czy ministerstwo pracuje nad wdrożeniem odpowiednich
przepisów, które umożliwią przetwórstwo w rodzinnych gospodarstwach rolnych i lokalną sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie
rolnym?
Marian Poślednik

Odpowiedź
Warszawa, 6.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Mariana Poślednika na
52. posiedzeniu Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r. przesłane przy piśmie z dnia
16 kwietnia 2014 r. znak: BPS/043-52-2280/14, w sprawie problemu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, uprzejmie informuję, co następuje.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają obecnie prace nad przygotowaniem założeń projektu ustawy o charakterze horyzontalnym, w której powinny zostać
uregulowanie kwestie dotyczące wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych
przez producentów rolnych w gospodarstwach na niewielką skalę. W pracach uczestniczą przedstawiciele Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związku
Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Prace te skupiają się na analizie możliwych
rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na traktowanie takiej działalności jako uzupełniającej działalności rolniczej. Z uwagi na fakt, że regulacje te należą do kompetencji
różnych resortów projekt ten będzie wymagał przeprowadzenia konsultacji, w szczególności z ministrami właściwymi do spraw finansów, gospodarki oraz zdrowia.
Ponadto, w odniesieniu do kwestii przepisów sanitarno-higienicznych mających
zastosowanie do rolników sprzedających żywność bezpośrednio konsumentom końcowym, pragnę poinformować, że kompetencje w tym zakresie są podzielone pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw
rolnictwa.
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Sprawy dotyczące przepisów sanitarno-higienicznych mających zastosowanie do
rolników sprzedających bezpośrednio konsumentom końcowym żywność pochodzenia roślinnego, zarówno nieprzetworzoną jak i przetworzoną leżą w kompetencjach
Ministra Zdrowia. Kompetencje Ministra Zdrowia obejmują również kwestię przepisów sanitarno-higienicznych mających zastosowanie do handlu detalicznego, w ramach którego można prowadzić sprzedaż konsumentom końcowym żywności, w tym
żywności przetworzonej pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego.
Natomiast przepisy sanitarno-higieniczne mające zastosowanie do rolników sprzedających bezpośrednio konsumentom końcowym żywność wyłącznie pochodzenia
zwierzęcego, z wyłączeniem handlu detalicznego, leżą w kompetencjach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Mając powyższe na uwadze, tematyka sprzedaży przez rolników nieprzetworzonych, jak i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym, wyprodukowanych we własnych gospodarstwach rolnych została uregulowana w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia:
– 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38);
– 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753).
W ramach ww. sprzedaży bezpośredniej rolnicy mogą prowadzić produkcję i sprzedaż konsumentom końcowym lub do zakładów prowadzących handel detaliczny
z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzecego, takich jak: tuszki drobiowe, tuszki królików lub nutrii, mleko surowe, surowa śmietana, jaja konsumpcyjne, produkty rybołówstwa żywe lub poddane
niektórym rodzajom obróbki, nieprzetworzone produkty pszczele oraz żywe ślimaki
lądowe określonych gatunków.
Natomiast w ramach ww. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej rolnicy
mogą prowadzić produkcję i sprzedaż konsumentom końcowym oraz dostawy do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego przetworzonych lub poddanych niektórym rodzajom obróbki produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak: produkty mięsne, surowe wyroby mięsne, mięso mielone,
produkty mleczne, produkty rybołówstwa, świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie,
kozie, końskie, drobiowe oraz ze zwierząt łownych lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.
Ponadto, rolnicy produkujący żywność o tradycyjnym charakterze mogą skorzystać z odpowiednich dostosowań lub odstępstw od obowiązujących wymagań Unii
Europejskiej, na podstawie przepisów, które zostały uregulowane w następujących
rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia:
– 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U. Nr 10, poz. 910);
– 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.
Nr 146, poz. 1024).
Ustanowione w ww. przepisach krajowych wymogi wpisują się w strategię wspierania produkcji żywności na poziomie lokalnym oraz wprowadzania ułatwień dla rolników prowadzących produkcję żywności na małą skalę, zapewniając przy tym standardy bezpieczeństwa produkowanej żywności.
Mając powyższe na uwadze, obecny stan prawny umożliwia rolnikom prowadzenie
sprzedaży konsumentom końcowym produktów pochodzenia zwierzęcego, w postaci
przetworzonej, nieprzetworzonej lub po poddaniu ich niektórym rodzajom obróbki,
pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.
Jednakże, z uwagi na zgłaszane przez rolników trudności w stosowaniu, bądź interpretacji niektórych przepisów ww. rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dotyczących sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, w resorcie rolnictwa w 2013 r. opracowano projekty rozporządzeń nowelizujące
przepisy krajowe w przedmiotowym zakresie. Projekt nowego rozporządzenia Mini-
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stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
w dniu 23 kwietnia 2014 r. został przesłany do uzgodnień z organizacjami społecznymi, w tym, m.in. do organizacji zrzeszających rolników. Odnośnie zaś do projektu
rozporządzenia dotyczącego działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej – nadal
trwają uzgodnienia wewnątrzresortowe dotyczące tego projektu. Po zakończeniu tych
uzgodnień projekt ten zostanie przesłany do uzgodnień z organizacjami społecznymi,
w tym, m.in. do organizacji zrzeszających rolników.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
W nawiązaniu do mojego poprzedniego oświadczenia (z dnia 18 grudnia
2013 r.), dotyczącego braku uregulowania sprawy wypłat odszkodowań dla
właścicieli prywatnych działek zajętych pod budowę drogi w ciągu DK nr 4
(E40) na odcinku Dębica – Rzeszów, chcę ponownie przypomnieć, że sprawa
ta toczy się już od przeszło ośmiu lat. Właściciele zajętych przez Skarb Państwa działek to osoby starsze, a tok sprawy każe im domniemywać, że za
życia mogą nie doczekać się sprawiedliwości i należytego zadośćuczynienia.
Na podstawie zebranych materiałów przedstawionych przez strony można dojść do wniosku, że wina za przewlekłość prowadzenia wspomnianej
sprawy leży po stronie państwa. Wynika ona z błędów urzędników, co potwierdzone jest faktem, że w przeciągu całego okresu prowadzenia sprawy
minister, jako organ drugiej instancji, trzykrotnie uchylał decyzję wojewody
podkarpackiego. Dlatego też zwracam się z prośbą, aby Pani Minister jak
najszybciej zainterweniowała w opisanej sprawie.
Brak wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod
wybudowaną już obwodnicę w ciągu DK nr 4 (E40) uniemożliwia uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości i wykazanie praw własności Skarbu
Państwa. Brak tytułu prawnego Skarbu Państwa do nieruchomości, na których została wybudowana obwodnica, stanowi przeszkodę do dokonania
geodezyjnej inwentaryzacji wykonawczej wspomnianej drogi i wykonania jej
jako drogi publicznej, drogi krajowej nr 4. Taki stan rzeczy stoi w sprzeczności z ustawą o gospodarce nieruchomościami w związku z ustawą o drogach
publicznych i uniemożliwia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
formalne przejęcie w zarząd wspomnianej DK nr 4. Jak najszybsza wypłata
odszkodowań za grunty przejęte pod obwodnicę doprowadzi do uregulowania stanu prawnego co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
Chciałbym również nadmienić, że po poprzednim oświadczeniu i interwencji ministerstwa udało się pozytywnie zakończyć sprawy z trzema właścicielami prywatnymi.
W związku z tym proszę o udzielenie mi szczegółowej odpowiedzi na
pytanie: kiedy ministerstwo zajmie się sprawami pozostałych właścicieli
i ureguluje sprawę ewidencji gruntów oraz przejęcia w zarząd wspomnianej
części DK nr 4 przez GDDKiA?
Zdzisław Pupa

Odpowiedź
Warszawa, 15 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 16 kwietnia br. (znak: BPS/043-52-2281/14) oświadczenie złożone przez senatora Zdzisława Pupę podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wypłaty odszkodowań za
nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy Ropczyc, informuję co następuje.
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Należy wskazać, że w postępowaniach w sprawie wywłaszczeń nieruchomości skierowanych do ponownego rozpoznania przez Wojewodę Podkarpackiego wydane zostały decyzje o wywłaszczeniu, ustalające odszkodowania, po uprawomocnieniu których
wypłacono odszkodowania czterem właścicielom.
Odnosząc się do uwag Pana Senatora o przewlekłości postępowań, należy wskazać,
że właściciele nieruchomości składają w toku rozpraw administracyjnych wnioski,
które dotyczą zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem, przed wodami opadowymi
i wodami lokalnego potoku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
sąsiadujących z obwodnicą. Organ prowadzący, Wojewoda Podkarpacki, rozpatruje
wnioski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), które obligują do każdorazowego
weryfikowania ich zasadności z Oddziałem GDDKiA w Rzeszowie, jako występującym
o wywłaszczenie. Wszelkie dodatkowe wnioski składane przez strony w toku postępowań mają wpływ na czas zakończenia postępowania.
Z wyjaśnień uzyskanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
wynika, że obecnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi 7 postępowań (obejmujących
17 działek), mających na celu wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę obwodnicy miasta Ropczyce. Większość prowadzonych postępowań powinna
zostać zakończona w maju bieżącego roku. Najprawdopodobniej do załatwienia pozostaną 2 sprawy, obejmujące 5 działek, w których właściciele nieruchomości złożyli
wniosek w oparciu o przepis art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami o wykonanie dodatkowych ekranów akustycznych i zabezpieczeń posesji właścicieli przed
zalewaniem wodami rzeki Wielopolki.
Zaznaczenia wymaga, iż na dzień dzisiejszy przed Ministrem Infrastruktury i Rozwoju nie toczy się żadne postępowanie dotyczące wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonych pod ww. inwestycję.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Chciałabym podnieść bardzo ważny i nierozwiązany od wielu lat problem. Chodzi o żołnierzy 3 Batalionu Wojsk Kolejowych, 2 Pułku Wojsk Kolejowych oraz brygady wojsk kolejowych wcielonych do wojsk kolejowych
między 1951 a 1989 r., którzy do dzisiaj nie zostali w żaden sposób przez
państwo zrehabilitowani. To ogromny wstyd dla nas ustawodawców, że
w ciągu dwudziestu pięciu lat wolnej Polski w żaden sposób nie udało się,
choćby w symboliczny sposób, zadośćuczynić tym, którzy pod przykrywką
służby wojskowej dla kraju byli wykorzystywani do katorżniczej pracy.
W kolejowe służby wcielono ponad dwieście tysięcy młodych osób –
głównie z miejscowości wiejskich – co do których ówczesna władza miała
podejrzenia o negatywny stosunek do komunistycznego ustroju. Powołania
do wojska kolejowego były więc jedną z metod represji wobec niepokornych
w stosunku do ówczesnej władzy Polaków. Przymusowa praca na torach
u większości spowodowała konsekwencje zdrowotne. Młode organizmy często nie wytrzymywały ogromnego wysiłku fizycznego. Wielu zmuszanych do
pracy przez całe swoje życie odczuwało skutki tego nieludzkiego wysiłku. Na
budowach zdarzały się także wypadki śmiertelne.
Żołnierze wojska kolejowego przez dwa lata służby katorżniczo i w urągających warunkach harowali przy budowach linii kolejowych w Polsce – dwanaście godzin dziennie w upale, skwarze, deszczu czy chłodzie, otrzymując
dwa posiłki dziennie, często zimne i bardzo skromne. Dzień rozpoczynał się
pobudką o godzinie 5.00. Praca trwała od godziny 6.00 do 18.00, a czasem
nawet dłużej. Żołnierze tylko zimą przebywali w stacjonarnej jednostce. Za
swój wysiłek otrzymywali jedynie skromny żołd. Jak wynika z szacunków,
żołnierze ci wybudowali lub zmodernizowali aż 40% linii kolejowych w naszym kraju.
Żyjąc już dwadzieścia pięć lat w wolnej Polsce, jesteśmy winni tym już
nielicznym żołnierzom wojsk kolejowych rekompensaty za tę przymusową
pracę. Do tej pory udało się zrehabilitować żołnierzy batalionów górniczych
i budowlanych. W moim przekonaniu nie podlega żadnej dyskusji to, że żołnierze wojska kolejowego byli represjonowani politycznie – zgotowano im
taki los za ich poglądy i krytykę władzy komunistycznej. Miałam okazję
przekonać się o tym osobiście w trakcie rozmowy w moim biurze senatorskim
w Leżajsku z grupką tych ludzi. Grupką, bo już niewielu ich zostało.
Apeluję do Pana Ministra o podjęcie prac i jak najszybsze rozwiązanie
tego problemu. Symboliczne świadczenie pieniężne dla żołnierzy wojsk kolejowych nie zrujnuje państwowego budżetu, a odda im historyczną i społeczną sprawiedliwość.
Janina Sagatowska
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Odpowiedź
Warszawa, 16 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na, przesłane przy piśmie z dnia 16 kwietnia br. znak: BPS/043-52-2282/14, oświadczenie złożone przez senator Janinę Sagatowską na 52. posiedzeniu
Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Przepisami ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach
budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.) uregulowano sprawę
świadczenia pieniężnego i uprawnień przysługujących przymusowo zatrudnianym
żołnierzom zastępczej służby wojskowej.
Na mocy tych przepisów prawo do świadczenia pieniężnego i określonych uprawnień przysługuje żołnierzom:
– zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania
i wzbogacania rud uranowych,
– z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach,
– przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.
Świadczenie pieniężne oraz uprawnienia określone wskazanymi przepisami nie
przysługują żołnierzom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza odkomenderowanym w 1956 r. do kopalń węgla bez selekcjonowania politycznego określonego kategorią zastępczą służby wojskowej oraz żołnierzom, którzy
w ramach werbunku ochotniczego zawarli umowę o pracę w górnictwie węglowym.
Świadczenie pieniężne przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania pracy, nie więcej jednak niż łącznie za 20 miesięcy, obecnie jest to maksymalnie 206,76 zł. Podwyższenie tego świadczenia następuje przy zastosowaniu waloryzacji. W przypadku zbiegu prawa do tego świadczenia z prawem do świadczenia pieniężnego przysługującego,
przykładowo z tytułu pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy i ZSRR bądź dodatkiem
kombatanckim, dodatkiem z tytułu za tajne nauczanie, wypłacane jest jedno z tych
świadczeń, tj. świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę zainteresowaną.
Osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego przysługuje również prawo do
ryczałtu energetycznego, który obecnie wynosi 165,71 zł.
Żołnierzom przymusowo zatrudnianych w zakładach pozyskiwania i wzbogacania
rud uranowych, przysługuje jednorazowo odszkodowanie w wysokości:
22 200 zł – jeżeli u poszkodowanego orzeczono na stałe inwalidztwo I grupy lub
całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
15.850 zł – jeżeli u poszkodowanego orzeczono na stałe inwalidztwo II grupy lub
całkowitą niezdolność do pracy,
9.510 zł – dla pozostałych poszkodowanych.
Należy także wskazać, że żołnierzom przymusowo zatrudnianym, niezdolnym do
pracy wskutek niezdolności pozostającej w związku z przymusowym zatrudnieniem,
przysługują świadczenia pieniężne i inne uprawnienia określone przepisami ustawy
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.).
Przysługujące żołnierzom przymusowym świadczenie pieniężne i uprawnienia,
w tym określone uprawnienia przysługujące z tytułu niezdolności do pracy pozostającej w związku z przymusowym zatrudnieniem wolne są od podatku dochodowego od
osób fizycznych i finansowane są z budżetu państwa.
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Decyzje w sprawie indywidualnych uprawnień do świadczeń podejmuje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie złożonego przez osobę zainteresowaną wniosku wraz z zaświadczeniem organu wojskowego potwierdzającego rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej
służby wojskowej.
Jednocześnie pragnę uprzejmie wyjaśnić, że w sprawie żołnierzy wojsk kolejowych
zwróciłem się o przedstawienie stanowiska do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przedstawił,
że „w opinii Urzędu niezasadne jest porównywanie sytuacji żołnierzy wojsk kolejowych
z żołnierzami służby zastępczej, którzy są beneficjentami ustawy z dnia 2 września
1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgła, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.
Nie ma bowiem wątpliwości co do czysto represyjnego charakteru formacji służby
zastępczej. Kierowano do nich osoby podejrzewane czy uznawane przez ówczesne
władze za niepewne politycznie (niewłaściwe pochodzenie, służba w Armii Krajowej)
czy wrogo nastawione do reżimu. Stosownie do represyjnego charakteru tych formacji wyglądał sposób świadczenia pracy, warunki bytowe i inne dodatkowe szykany.
Formacje te zlikwidowano wraz z pewnym osłabieniem represyjności systemu w końcu lat 50.
Inny charakter miały wojska kolejowe i drogowe, gdzie pobór odbywał się na zasadach ogólnych; również warunki pracy nie miały charakteru celowej, dodatkowej uciążliwości. Oprócz funkcji gospodarczych posiadały one niezaprzeczalne funkcje militarne,
czego najlepszym przykładem jest funkcjonowanie takich wojsk w II RP i w ograniczonej formie – również dzisiaj.
Należy jednak uznać za bardzo prawdopodobne, iż wynagrodzenie płacone żołnierzom wojsk kolejowych i drogowych nie było adekwatne do wkładu ich pracy (bliższe
dane na ten temat ma zapewne Ministerstwo Obrony Narodowej). Jednak do cech ówczesnego systemu należało immanentne naruszanie wielu praw obywatelskich, w tym
również pracowniczych. Setki tysięcy ludzi było wcielanych do brygad Służby Polsce,
by świadczyć w zasadzie darmową pracę; tysiące Polaków traciło swoje oszczędności
w wyniku przeprowadzonych przez władzę wymian pieniędzy, część obywateli była
pozbawiana okresowo swobody wyboru miejsca zatrudnienia w wyniku tzw. nakazów
pracy albo represji politycznych itp.
Zadośćuczynienie tym wszystkim niegodziwościom nie jest możliwe, z uwagi na
skalę naruszeń praw przez ówczesne władze komunistycznej Polski i ograniczonych
możliwości finansowych demokratycznej Polski. W związku z powyższym przyjęto zasadę, że rekompensaty otrzymują tylko ofiary najcięższych represji, tj. rodziny osób
zamordowanych oraz osoby pozbawiane wolności”.
Pragnę także uprzejmie dodać, że przyznanie szczególnych uprawnień do preferencyjnych świadczeń wybranej grupie społecznej jest powodem do wysuwania roszczeń
przez kolejne grupy, które czują się pokrzywdzone w wyniku działań okresu wojny
bądź okresu powojennego, jak przykładowo: cywilne ofiary wojny, małoletnie ofiary
wojny. Wielu grupom społecznym, które doznały krzywd w okresie wojny bądź w okresie powojennym nie przyznano żadnych uprawnień ani zadośćuczynienia za doznane cierpienia. Dziesiątki tysięcy osób poszkodowanych przez oba systemy totalitarne
oczekuje różnych form zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
Pragnę podkreślić, iż przy rozpatrywaniu uprawnień dla osób, które podlegały różnym formom przymusowego zatrudnienia bądź represji należy mieć także na względzie sytuację wielu grup społecznych, które z różnych przyczyn pozostają w trudnej
sytuacji życiowej, jak przykładowo: emeryci i renciści, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne.
Pragnę uprzejmie zauważyć, że rozwiązania przyznające uprawnienia określonym
grupom społecznym podlegającym różnym formom represji okresu wojennego lub
okresu powojennego wynikają z możliwości budżetu państwa.
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Biorąc pod uwagę powyższe, jak również trudną sytuację finansów publicznych,
a w związku z tym konieczność ograniczenia wydatków finansowanych z budżetu państwa nie są podejmowanie działania zmierzające do przyznawania wybranym grupom
społecznym preferencyjnych uprawnień.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Podsekretarz Stanu
Marek Bucior
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia,
Jana Marii Jackowskiego, Roberta Mamątowa
oraz Andrzeja Pająka
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz w swojej wypowiedzi o problemie korupcji w Polsce wyraził pogląd, że „problem korupcji
w Polsce to nie jest problem urzędników, bo każdy człowiek ma pewien punkt
przełamania, pewną słabość, którą można wykorzystać”.
Pragniemy zatem zapytać Pana Premiera, czy podziela punkt widzenia
swojego ministra, że korupcja to nie jest problem urzędników.
Pana ministra spraw wewnętrznych pytamy z kolei, jaki jest jego „punkt
przełamania”, czyli jakiego rzędu korzyściom dałby się przełamać?
Ponadto pragniemy zapytać, jakie są „punkty przełamania” innych
członków rządu oraz samego premiera Donalda Tuska.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń
Jan Maria Jackowski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w KANCELARII PREZESA
RADY MINISTRÓW
Warszawa, 2 czerwca 2014 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Wojciecha Skurkiewicza
wspólnie z innymi senatorami podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia
2014 r. w sprawie wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych o korupcji, przekazane
przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r., znak BPS/043-52-2283/14, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienie.
Przytoczone przez Panów senatorów słowa są fragmentem szerszej wypowiedzi
ministra spraw wewnętrznych dla Polskiego Radia. Panowie senatorowie sformułowali swoje pytania w oparciu o wyrwane z szerszego kontekstu słowa ministra.
W związku z tym udzielanie odpowiedzi na tego typu abstrakcyjne pytania uznać
należy za bezcelowe.
Z wyrazami szacunku
Paweł Graś
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marii Jackowskiego,
Roberta Mamątowa oraz Andrzeja Pająka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego,
do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza,
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Bronisława Sitka
Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Prezesie!
W swoim raporcie dotyczącym sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, rozpatrywanym na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w dniu 8 kwietnia bieżącego roku, Najwyższa Izba Kontroli
stwierdziła, że cudzoziemcy niemogący obecnie nabywać nieruchomości bez
stosownego zezwolenia MSW nabywają udziały spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych i w ten sposób uzyskują własność nieruchomości
rolnych, omijając skutecznie zakaz MSW.
Z raportu NIK wynika, że skala tego procederu jest znaczna. Izba ustaliła, że dotyczy to 4500 ha (!), ale zapewne nie jest to cała skala zjawiska,
przy czym należy zaznaczyć, iż badana była tylko część kraju.
Zwracamy się zatem do Pana Ministra Rolnictwa, do Pana Ministra Spraw
Wewnętrznych, do Pana Prokuratora Generalnego oraz do Pana Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o pilne zbadanie opisanej przez NIK
sytuacji i podjęcie działań prawnych zmierzających do unieważnienia transakcji, które w świetle ustaleń należy traktować jako pozorne, polegające na
obejściu prawa i w związku z tym dotknięte nieważnością.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Jan Maria Jackowski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk

Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 21 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza
wspólnie z innymi senatorami, dotyczącym nabywania udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 3e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758, z późn. zm.)
nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także każda inna czynność prawna
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dotycząca udziałów lub akcji wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli w ich wyniku spółka będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką
kontrolowaną. Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce
handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem
lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli spółka
ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec
niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki. Zezwolenie to wydawane jest
w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw
rozwoju wsi. Powyższe oznacza, że to Minister Spraw Wewnętrznych wydaje zezwolenia na nabycie lub objęcie udziałów przez cudzoziemców w drodze decyzji administracyjnej, a Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przysługuje jedynie prawo wniesienia sprzeciwu na nabycie lub objęcie tych udziałów, które następuje w drodze
postanowienia. Sprzeciw taki może być zgłoszony na skutek wystąpienia ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Należy ponadto wskazać, że zgodnie z art. 8
ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących
obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia:
1) nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;
2) drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Odnosząc się do wskazanego przez Panów Senatorów problemu polegającego na
tym, że cudzoziemcy niemogący obecnie nabyć nieruchomości bez stosownego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywają udziały spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych i w ten sposób uzyskują własność nieruchomości rolnych,
należy przede wszystkim wskazać, że zawarcie umowy z udziałem cudzoziemca, na
podstawie której staje się on udziałowcem lub akcjonariuszem w spółce posiadającej
nieruchomości nie oznacza, że staje się on ich właścicielem lub wieczystym użytkownikiem. Prawo to nadal przysługuje spółce, a przedmiotem takiej transakcji są
zawsze akcje lub udziały tej spółki. Należy wskazać, że w świetle przepisów ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie ma możliwości nabycia prawa
własności nieruchomości w opisany przez Panów Senatorów sposób. Właścicielem
lub użytkownikiem wieczystym jest ten podmiot, któremu prawo własności przysługuje bezpośrednio i jest potwierdzone wpisem do księgi wieczystej prowadzonej dla
nieruchomości.
Odnosząc się do prośby Panów Senatorów o zbadanie powyższej sytuacji należy
wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest
nieważne. Art. 6 ust. 2 tej ustawy stanowi z kolei, że w razie nabycia nieruchomości
wbrew przepisom ustawy, o nieważności nabycia orzeka sąd także na żądanie, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), starosty, marszałka województwa lub wojewody albo na żądanie ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 3 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ww. przepisy stosuje się odpowiednio
do nabycia lub objęcia udziałów lub akcji w spółce handlowej wbrew przepisom tej
ustawy, z tym że żądanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, zgłosić może także
każdy udziałowiec lub akcjonariusz spółki.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 8 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2014 roku (sygn. BPS/043-52-2284-MSW/14), przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi Senatorami podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych
Skarbu Państwa, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.),
nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Zezwolenie jest wydawane jeżeli sprzeciwu nie
wniesienie Minister Obrony Narodowej oraz w przypadku nieruchomości rolnych –
minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie jest już wymagane uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej na nabycie lub objęcie akcji, udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek
stanowi nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Należy wskazać, że z dniem 1 maja 2004 roku, tj. z chwilą przystąpienia do Unii
Europejskiej, Polska została związana prawem wspólnotowym, które ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Jedną z głównych zasad, na których opiera się Wspólnota Europejska jest swoboda przepływu kapitału, z której wynika, między innymi swoboda nabywania nieruchomości, udziałów i akcji. Zgodnie z tą normą prawa
wspólnotowego zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału oraz w płatnościach między państwami członkowskimi. Istniejące ograniczenia we wskazanym
zakresie, które mogą być stosowne przez Polskę, zostały uregulowane w załączniku
nr XII do Traktatu Akcesyjnego i dotyczą obecnie jedynie nabywania nieruchomości
rolnych i leśnych, które – do dnia 1 maja 2016 roku – obwarowane jest obowiązkiem
uzyskania zezwolenia.
Odnosząc się do poruszonego w wystąpieniu problemu obejmowania, nabywania akcji lub udziałów przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami lub
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, także rolnych i leśnych, położonych
w Polsce, należy wyjaśnić, że zawarcie umowy z udziałem cudzoziemca, na podstawie której staje się on udziałowcem lub akcjonariuszem w spółce posiadającej
nieruchomości nie oznacza, iż staje się on właścicielem lub wieczystym użytkownikiem tych nieruchomości – chociażby nawet „pośrednio”. Prawo to nadal przysługuje spółce, a przedmiotem takiej transakcji są zawsze akcje lub udziały spółki.
W świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie
istnieje pojęcie „pośredniego nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości” i ww. ustawa nie daje takich możliwości. Zawsze właścicielem
lub użytkownikiem wieczystym jest ten podmiot, któremu prawo to przysługuje
bezpośrednio, a stan ten jest potwierdzony wpisem do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
Nabycie lub objęcie akcji, udziałów przez cudzoziemca w spółce będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, bez zezwolenia Ministra Spraw
Wewnętrznych, nie może być zatem rozumiane jako obejście przepisów ustawy o na-
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bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców czy też „lukę prawną”. Wskazane uprawnienie, dla podmiotów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, stanowi realizację prawa wspólnotowego, do którego przestrzegania Polska jest zobowiązana.
Jednocześnie należy wskazać, że Minister Spraw Wewnętrznych może podejmować działania mające na celu orzeczenie nieważności tylko tych umów, o których
został poinformowany przez zobowiązane do tego podmioty, wskazane w art. 8a
ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Warto przy tym wyjaśnić,
że legitymację procesową do wytoczenia powództwa o uznanie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, zgodnie z art. 189 Kodeksu postępowania
cywilnego, posiada każdy, kto ma w tym interes prawny. Z powództwem o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, oprócz ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, mogą wystąpić zatem – stosownie do art. 6
ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – także inne organy
administracji publicznej właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa i wojewoda,
a także prokurator.
Niezależnie od powyższego pragnę podkreślić, że każdorazowo po uzyskaniu informacji o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca, akcji lub udziałów z naruszeniem prawa, Minister Spraw Wewnętrznych podejmuje przewidziane przepisami prawa czynności mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie poinformować, że Minister Spraw
Wewnętrznych zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o udzielenie informacji,
w oparciu o które sporządzona została Informacja o wynikach kontroli sprzedaży nieruchomości rolnych zasobu własności rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe
Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (LSZ-4101-05-00/2013, nr ewid. 186/2013/P/13/195/LSZ), w tym m.in. dotyczących podmiotów,
które nabyły od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie nieruchomości
oraz podmiotów posiadających nieruchomości rolne, w których cudzoziemcy nabyli
lub objęli akcje bądź udziały.
W odpowiedzi, Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że nie dysponuje danymi
spółek posiadających nieruchomości rolne, w których udziały nabyli cudzoziemcy
pochodzący z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – państw wymienionych w Tabeli nr 3 ww. Informacji. Ponadto wskazała, że analizy danych dotyczących spółek
oraz cudzoziemców nabywających udziały w spółkach dokonano na podstawie informacji zawartych w warunkowych umowach sprzedaży nieruchomości – otrzymanych
w kontrolowanych Oddziałach Agencji Nieruchomości Rolnych, tj. w Warszawie, Wrocławiu oraz Szczecinie. Ponadto, w analizie uwzględnione zostały także ogólnodostępne informacje o podmiotach opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W tym miejscu należy podkreślić, że dokumenty będące źródłem zestawień danych
przedstawionych w wynikach kontroli ze sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu
Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności
warunkowe umowy sprzedaży, w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nie stanowią podstawy do oceny legalności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, a także nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w spółkach,
które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty te oraz informacje z Monitora Sądowego i Gospodarczego nie są także podstawą wpisu do właściwego rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Przedmiotem analizy w ramach ustawowej
kompetencji Ministra SW mogą być bowiem wyłącznie umowy oraz prawomocne orzeczenia sądów przenoszące prawo do nieruchomości, akcji lub udziałów, a taką nie jest
umowa warunkowa.
Z uwagi na fakt, iż Najwyższa Izba Kontroli nie posiada informacji i dokumentów,
na podstawie których można byłoby przeprowadzić czynności wyjaśniające legalność nabycia nieruchomości, akcji lub udziałów przez cudzoziemców, planowane
jest również wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie dodat-
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kowych informacji i wyjaśnień, w szczególności zidentyfikowania cudzoziemskich
podmiotów, które zostały poddane przez Najwyższą Izbę Kontroli analizie w trakcie
prowadzonej kontroli.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Stanisław Rakoczy
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 20.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Panów Senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego, Roberta Mamątowa i Andrzeja Pająka złożone podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia
2014 r., dotyczące wniosku o „pilne zbadanie” przedstawionej w raporcie Najwyższej
Izby Kontroli sytuacji dotyczącej nabywania przez cudzoziemców udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych i podjęcie działań prawnych zmierzających do unieważnienia transakcji, polegających na obejściu prawa – uprzejmie informuję, co następuje.
Z odpowiedzi udzielonych przez Panie i Panów Prokuratorów Apelacyjnych, na powyższe wynika, że w podległych im jednostkach nie zarejestrowano dotychczas spraw
związanych z udziałem prokuratora w postępowaniach cywilnych, mających na celu
ustalenie nieważności umowy nabycia udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.
Zauważyć przy tym należy, że Najwyższa Izba Kontroli nie uznała za niezbędne
przekazywanie informacji o wynikach kontroli Prokuratorowi Generalnemu, czy też
poszczególnym jednostkom prokuratury (por.: Załącznik Nr 4 do Informacji NIK o wynikach kontroli „Sprzedaż nieruchomości rolnych zasobu własności rolnej Skarbu
Państwa przez oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu).
Tym niemniej, wobec podnoszonego przez Panów Senatorów zarzutu „nieważności
transakcji”, z uwagi na ich pozorność zwrócono się do Prokuratorów Apelacyjnych
w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu o wyjaśnienie na odcinku pozakarnym w granicach ustawowych kompetencji prokuratora zasadności podnoszonych zarzutów, oraz
o rozważenie w zależności od wyników poczynionych ustaleń, czy zachodzą przesłanki
ustawowe do skierowania środków prawnych przysługujących prokuratorowi w postępowaniu cywilnym.
O wynikach podjętych działań zostanie Pan Marszałek powiadomiony, odrębnym
pismem po zakończeniu postępowań wyjaśniających.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 27.12.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma z dnia 20 maja 2014 r., nr PG IV Pc/PG 259/14, uprzejmie
przekazuję informację uzupełniającą o ustaleniach poczynionych przez Prokuratorów
Apelacyjnych w Szczecinie, w Warszawie oraz we Wrocławiu, w związku z oświadczeniem, złożonym przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi
Panami Senatorami podczas 52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
10 kwietnia 2014 r., zawierającym wniosek o zbadanie sytuacji przedstawionej w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącej nabywania przez cudzoziemców udziałów
spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych, oraz o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do unieważnienia tych transakcji, jako zmierzających do
obejścia prawa.
1. Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w ramach ustawowych działań poza karnych prokuratury, zwróciła się do
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie o przekazanie szczegółowych danych
dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. W odpowiedzi Pan Igor Steinmetz z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie, który
był koordynatorem kontroli zakończonej raportem wskazanym w oświadczeniu Panów
Senatorów, poinformował, że kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli
nie wykazała naruszenia prawa (co potwierdza także sporządzony raport), a jedynie
luki w prawie pozwalające na „obchodzenie” przepisów dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli nie skierowała żadnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Tego rodzaju działania
podjęła natomiast Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie.
Odpowiadając na zapytanie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, Dyrektor Oddziału
Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie powiadomił, że w latach
2011–2014 na terenie województwa zachodniopomorskiego zostały zidentyfikowane
dwie transakcje nabycia nieruchomości rolnych z Zasobu, w trybie przetargu ograniczonego, w przypadku których właściciele podejmowali działania mające na celu
przekazanie tych nieruchomości cudzoziemcom oraz jeden przypadek zakupu nieruchomości z Zasobu, w trybie pierwszeństwa w nabyciu, mogący świadczyć o zamiarze
obejścia ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380). W każdym z tych przypadków zostało wystosowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Wskazane przez Agencję transakcje nabycia nieruchomości rolnych, niezależnie
od działań w sferze karnej, zostały poddane analizie prawnej na gruncie prawa cywilnego przez właściwe prokuratury okręgowe, tj. Prokuraturę Okręgową w Szczecinie
oraz Prokuraturę Okręgową w Koszalinie.
Pierwsza z wymienionych jednostek – Prokuratura Okręgowa w Szczecinie – w ramach dwóch postępowań dokonała oceny legalności dwóch umów nabycia nieruchomości rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnych, a mianowicie przez E. K. oraz
P. P. i U. – H. A. spółkę z o.o. w P. i stwierdziła, że obecnie brak jest podstaw prawnych
do podjęcia czynności zmierzających do ustalenia ich nieważności.
W przypadku pierwszej transakcji dokonanej w dniu 4 lipca 2012 r., której stroną
była E. K., Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ustaliła, że wymieniona nabyła nieruchomości rolne w R. w wyniku przetargu ograniczonego. Po kilku dniach od daty zawarcia umowy, tj. 13 lipca 2012 r., E. K. założyła jednoosobową spółkę z o.o. A. K., do
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której wniosła aportem nabyte nieruchomości. Następnie w dniu 31 sierpnia 2012 r.
udziały w spółce z o.o. A. K. A. zostały sprzedane zagranicznej spółce K. E. H. B.V.
wpisanej do rejestru spółek Izby Handlowej dla Amsterdamu. Spółka nabywająca jest
jedynym udziałowcem spółki A. R. z/s W W., powstałej z przekształcenia spółki z o.o.
A. K. A. Wykreślenie E. K., jako wspólniczki z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło
w dniu 31 października 2012 r.
Drugi wskazany podmiot, a mianowicie P. P. i U. – H. A. spółkę z o.o. w P. nabyło
nieruchomości rolne w obrębie S. i P. w 2007 r. w trybie pierwszeństwa. Następnie w grudniu 2010 r. większość udziałów Spółka sprzedała S. S. reprezentującemu
V. APS i S. spółkę jawną z/s w P., która nie była cudzoziemcem w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
W obu przypadkach nieruchomości nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych
znalazły się ostatecznie we władaniu innego podmiotu, przy czym w pierwszym z nich
była spółka zagraniczna, zaś w drugim – spółka nie będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nie doszło do późniejszego przeniesienia własności nieruchomości rolnych na rzecz wspólników cudzoziemców, bądź innych zagranicznych osób fizycznych lub prawnych. W ocenie Prokuratora
Apelacyjnego w Szczecinie, umowy sprzedaży udziałów w spółkach przez E. K. oraz
P. P. i U. – H. A. spółkę z o.o. w P. nie są zatem obarczone wadą nieważności.
Z kolei Prokuratura Okręgowa w Koszalinie ustaliła, że w dniu 15 maja 2012 r.
R. D. zawarł z G. S., prokuratorem spółki z o.o. „G. Z.” w Ś. notarialną umowę zlecenia, której przedmiotem było w szczególności nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych, w drodze przetargu ograniczonego, prawa własności określonych w umowie nieruchomości rolnych i przeniesienie tego prawa na rzecz zleceniodawcy w określonym
terminie. W dniu 5 czerwca 2012 r. R. D. nabył w wyniku przetargu ograniczonego,
w celu powiększenia własnego gospodarstwa rolnego, nieruchomości rolne wchodzące
w skład Zasobu Własności Agencji Nieruchomości Rolnej. Postępowanie wyjaśniające
dotyczące tej transakcji jest jeszcze w toku.
2. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, prowadząc czynności wyjaśniające dotyczące sytuacji przedstawionej w wymienionym na wstępie oświadczeniu Panów Senatorów, zwróciła się do Terenowego Oddziału Agencji Rolnej w Warszawie o nadesłanie do kopii wypisów aktów notarialnych, sporządzonych w okresie od 2011 r. do
dnia 30 kwietnia 2013 r., których przedmiotem były umowy sprzedaży nieruchomości
rolnych przez ten Oddział Agencji. Zwrócono się również o wskazanie, czy stronami
umów były spółki, w których udziałowcami byli cudzoziemcy, oraz czy nieruchomości,
będące przedmiotem sprzedaży, stawały się własnością cudzoziemców w całości lub
w części w następstwie działań podejmowanych przez nabywców.
W odpowiedzi Prokuratura Apelacyjna w Warszawie otrzymała osiem wypisów aktów notarialnych zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
W Warszawie.
W wyniku analizy tych aktów notarialnych ustalono, że nabywcami nieruchomości były osoby fizyczne, w tym w przetargach ograniczonych, rolnicy indywidualni
posiadający uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803
ze zm.). Jako nabywcy w tych umowach nie występowali cudzoziemcy, ani osoby
prawne, w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego.
W konsekwencji, zdaniem Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, brak jest podstaw do podjęcia działań wnioskowanych w oświadczeniu złożonym przez Panów Senatorów.
3. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu, po dokonaniu analizy informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, przedstawionej w dokumencie zatytułowanym
„Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez
Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu”, uznając potrzebę pozyskania dodatkowych informacji, zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu o przekazanie materiałów pozyskanych
w wyniku kontroli, wskazujących na wstąpienie na terenie Dolnego Śląska, w latach
2011–2012, przypadków nabywania przez cudzoziemców udziałów w spółkach będą-
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cych właścicielami nieruchomości rolnych. Z treści raportu Najwyższej Izby Kontroli
wynikało bowiem, że działania takie miały dotyczyć 1.579,9 ha powierzchni nieruchomości rolnych. W odpowiedzi otrzymano jedynie materiały dotyczące gruntów rolnych
o powierzchni 147,13 ha, położonych w obrębach P. i P., gm. D. O zezwolenie na
nabycie tych gruntów wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi E. H. obywatel
Niemiec, zamieszkały od 1997 r. w Polsce. Wskazana transkacja nie wiąże się jednak z przypadkami opisanymi w oświadczeniu Panów Senatorów, złożonym podczas
52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2014 r.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 17 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do pisma Prokuratora Generalnego z dnia 27 lutego 2015 r.,
nr PG IV Pc/PG 259/14, przy którym została przekazana informacja uzupełniająca
o ustaleniach Prokuratorów Apelacyjnych w Szczecinie, w Warszawie oraz we Wrocławiu, poczynionych w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi Panami Senatorami podczas 52. Posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2014 r., uprzejmie zawiadamiam,
że zakończono wskazane w tym piśmie (pkt 1, ostatni akapit) postępowanie wyjaśniające, dotyczące oceny transakcji zapoczątkowanej umową zlecenia, zawartą w dniu
15 maja 2012 r. między R. D. a Spółką z o.o. „G. Z.” w Ś. W wyniku tego postępowania
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie wytoczył powództwo o ustalenie nieważności powyższej umowy zlecenia, jako mającej na celu obejście przepisu art. 29 ust. 3b pkt 1
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.).
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand
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Odpowiedź
PREZESA PROKURATORII GENERALNEJ
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 17 czerwca 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-52-2284 PGSP/14 uprzejmie podnoszę co następuje. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – stosownie do przepisów ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa. Prokuratoria Generalna nie posiada informacji
w zakresie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa, nie posiada także instrumentów do wykonywania czynności kontrolnych i sprawdzających w tym zakresie.
Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie poszczególnych jednostek organizacyjnych należy do tych jednostek np. Agencji Nieruchomości
Rolnych, czy też poszczególnych starostów. Zatem jedynie te jednostki mogą mieć
wiedzę na temat umów, o których mowa w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
Z tych też względów oraz mając na uwadze brak możliwości inicjatywy procesowej (PGSP działa wyłącznie na wniosek jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa) –
Prokuratoria deklaruje współpracę w zakresie podjęcia działań wnioskowanych przez
Najwyższą Izbę Kontroli.
Z wyrazami szacunku
PREZES
PROKURATORII GENERALNEJ
SKARBU PAŃSTWA
Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia,
Macieja Klimy, Jana Marii Jackowskiego,
Roberta Mamątowa oraz Andrzeja Pająka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Firmy z branży mięsnej tracą około 50 milionów zł dziennie w związku
z zakazem importu mięsa obowiązującym w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie. W ubiegłym roku na Ukrainę sprzedaliśmy ponad 19 tysięcy t mięsa
wieprzowego o wartości ponad 138 milionów zł. Państwo to jest dla nas
zatem istotnym partnerem handlowym. Powszechnie wiadomo, że podstawą
zakazu importu nie jest zlokalizowanie w Polsce dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń. Ukraina wciąż importuje mięso z Rosji, w której odnotowuje
się przypadki afrykańskiego pomoru świń, a polskie produkty blokuje.
W związku z dramatyczną sytuacją polskich producentów i przetwórców
wieprzowiny zwracamy się do Panów Ministrów o podjęcie pilnych działań
oraz o informacje, jakie działania zostały dotychczas podjęte przez podległe Panom resorty w celu zniesienia zakazu importu mięsa wieprzowego na
Ukrainę.
Ponadto prosimy o informacje, czy embargo dotyczy także innych produktów rolnych, a jeśli tak, to jakich, i czy w związku z planowanym jednostronnym obniżeniem bądź zniesieniem ceł ze strony Unii Europejskiej Ukraina rozważa zniesienie zakazu na polskie produkty.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń
Maciej Klima
Jan Maria Jackowski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 22.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przesłanego przy piśmie z 16 kwietnia 2014 r. (sygn. BPS/043-52-2285 MRRW/14) „Oświadczenia złożonego przez Senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Macieja Klimę, Jana Marię
Jackowskiego, Roberta Mamątowa i Andrzeja Pająka na 52. posiedzeniu Senatu RP
w dniu 10 kwietnia 2014 r.”, przekazuję poniżej odpowiedź MRiRW.
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Zakaz importu z Polski świń żywych, mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych
Ukraina wprowadziła z dniem 18 lutego 2014 r. Należy podkreślić, że zakaz ten, zarówno przez Polskę, jak i KE, jest uznawany za zbyt restrykcyjny i dyskryminacyjny, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że na terytorium Ukrainy występują ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF), zaś w przypadku Polski, ASF został potwierdzony u dwóch
dzików. Ponadto, Ukraina nie uznaje zastosowanej dla terytorium Polski regionalizacji, wprowadzonej przepisami UE w oparciu o standardy międzynarodowe OIE. Polska
współpracowała z Komisją Europejską w przygotowaniu uwag do przekazanej przez
Ukrainę notyfikacji zakazu do WTO – krytyczny komentarz KE został przesłany do Ministerstwa Rozwoju Przemysłu i Handlu Ukrainy w dniu 14 marca 2014 r.
Polskie służby weterynaryjne, w kontaktach bezpośrednich z partnerami na Ukrainie, jak również we współpracy z Komisją Europejską, podejmują działania, celem wypracowania rozwiązania obecnej sytuacji. Główny Lekarz Weterynarii (GLW) na bieżąco
informuje władze ukraińskie o aktualnej sytuacji epizootycznej w Polsce. Należy podkreślić, że od lutego br. nie pojawiły się żadne nowe przypadki zachorowań na ASF.
W dniu 3 kwietnia 2014 r. GLW, przeprowadził rozmowę telefoniczną z Głównym
Lekarzem Weterynarii Ukrainy, w sprawie dopuszczenia eksportu mięsa wieprzowego
z Polski. Polska zaproponowała zorganizowanie spotkania roboczego w tej kwestii na
szczeblu szefów służb lub wiceministrów rolnictwa. Strona ukraińska stwierdziła też,
że nie otrzymała wszystkich niezbędnych dokumentów i wyjaśnień, nie precyzując
jednak, jakie informacje strona polska miałaby jeszcze dostarczyć. W związku z tym,
pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r. GLW zwrócił się z prośbą do Szefa ukraińskiej służby weterynaryjnej o wskazanie danych, jakie strona polska powinna przekazać, w celu
zakończenia oceny przez Ukrainę sytuacji epizootycznej w Polsce oraz dopuszczenia
eksportu mięsa wieprzowego, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia
Zwierząt (OIE). Przy okazji wideokonferencji z ukraińskimi partnerami w dniu 15 maja
br., zorganizowanej przez DG TRADE z udziałem przedstawicieli DG SANCO i Polski,
strona ukraińska poinformowała, że zapozna się z materiałami już przesłanymi przez
GIW i sprawa powinna zostać rozwiązana podczas spotkania przedstawicieli służb
weterynaryjnych obu krajów w dn. 27 maja 2014 r. w Paryżu, na marginesie 82. Sesji
Generalnej OIE.
Kwestia zniesienia barier weterynaryjnych w dostępie do rynku m.in. Ukrainy została też omówiona w dniu 16.04.2014 r., podczas wydanego w MRiRW „Śniadania
z wieprzowiną”, w którym udział wzięli Ambasadorowie i przedstawiciele ambasad
wybranych krajów, w tym Radca Ambasady Ukrainy w Warszawie.
Sprawę stosowanego przez Ukrainę zakazu importu z Polski (i Litwy), w relacjach
ze stroną ukraińską porusza również Komisja Europejska, zarówno na szczeblu politycznym (np. przy okazji spotkania Premiera Ukrainy z Przewodniczącym KE, 13 maja
br. w Brukseli), jak i eksperckim. Należy tu wspomnieć m.in. ww. wideokonferencję,
w trakcie której Pan I. Bisiuk, I Zastępca Ministra Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy stwierdził, że problem zakazu importu w związku z ASF powinien
zostać rozwiązany w ciągu miesiąca.
W odniesieniu do kwestii innych ograniczeń w handlu towarami rolnymi z Ukrainą, uprzejmie informuję, że od wielu lat Ukraina stosuje zakaz importu z Polski bydła rzeźnego i mięsa wołowego. Zakaz wwozu jest uzasadniany przez stronę ukraińską występowaniem choroby BSE, mimo że Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt
(OIE) uznaje Polskę za kraj o kontrolowanym ryzyku wystąpienia tej choroby. Sprawa
ww. zakazu jest zgłaszana od szeregu lat na różnych szczeblach i forach, jednakże
wciąż brak jest postępów w rozwiązaniu tego problemu. Podkreślić należy, że strona
ukraińska wysuwała wciąż nowe żądania i nie wywiązywała się z przyjętych zobowiązań. Pierwszy audyt systemu profilaktyki BSE w Polsce odbył się w 2010 r. Strona ukraińska zgłosiła uwagi, ale nie odniosła się do przekazanych następnie przez
GIW wyjaśnień. Podczas V posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds.
Współpracy Gospodarczej w dniu 18 maja 2012 r., ustalono przeprowadzenie kolejnego audytu systemu profilaktyki BSE w ciągu 3 miesięcy od daty posiedzenia. Po
zaproponowaniu przez GIW terminu audytu systemu profilaktyki BSE strona ukraińska wysunęła żądanie przeprowadzenia audytu całego systemu nadzoru weterynaryj-
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nego. Jednocześnie, strona ukraińska poinformowała, że kwestia zniesienia zakazu,
w związku z sytuacją dotyczącą BSE, będzie rozpatrywana w stosunku do wszystkich
państw członkowskich UE łącznie. Podczas ostatnich rozmów z przedstawicielami
Ukrainy, Komisja Europejska zobowiązała się do przesłania stronie ukraińskiej najnowszych informacji dotyczących BSE. Władze ukraińskie mogą prowadzić rozmowy
bilateralne z właściwymi władzami Polski w tej sprawie. Jednocześnie obie strony
uzgodniły, że kwestie techniczne mogą zostać omówione podczas spotkania w Paryżu
27.05.2014 r.
Pragnę dodać, że sprawa zakazu importu z Polski bydła rzeźnego i mięsa wołowego
(a także zakazu importu świń i wieprzowiny w związku z ASF) została też poruszona
podczas spotkania Pana Henryka Litwina, Ambasadora RP w Kijowie z Panem Igorem Szwajką, Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy 8 maja
2014 r., a także podczas rozmowy telefonicznej Szefów resortu rolnictwa obu krajów
21 maja br. (w załączeniu notatka z tej rozmowy).
O problemach w dostępie do rynku ukraińskiego dla polskich towarów rolno-spożywczych MRiRW informowało również MG oraz MSZ (m.in. w związku z zorganizowanym 10 kwietnia br. w Warszawie spotkaniem Pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz,
Podsekretarz Stanu w MSZ z Panem Danyło Łubkiwskim, Wiceministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy). W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że w opracowanej
przez MG informacji na temat najważniejszych problemów polskich firm w dostępie
do rynku Ukrainy, przekazanej stronie ukraińskiej 16 maja br. w Kijowie w trakcie
Narady Kierownictwa MSZ Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, zostały uwzględnione
kwestie omawianych zakazów.
Podsumowując, MRiRW oraz polskie służby weterynaryjne, przy współpracy z KE,
Ambasadą RP w Kijowie, a także współdziałając z resortem spraw zagranicznych i gospodarki, podejmują liczne działania, celem zniesienia utrzymywanych przez Ukrainę
ograniczeń w dostępie do rynku dla towarów rolno-spożywczych z Polski. Biorąc pod
uwagę fakt, że Ukraina jest bliskim partnerem Polski, zarówno pod względem geograficznym, jak i gospodarczym (w 2013 r. eksport towarów rolno-spożywczych z Polski
na rynek ukraiński wyniósł ok. 0,5 mld euro), liczę, że starania te wkrótce doprowadzą do zniesienia nieuzasadnionych restrykcji w handlu i zdynamizowania eksportu
towarów rolnych z Polski na rynek ukraiński.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
Krystyna Gurbiel

Załącznik
Rozmowa telefoniczna z Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy
W dniu 21 maja 2014 r., z inicjatywy strony polskiej, odbyła się rozmowa telefoniczna Pana Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Panem Igorem
Szwajką, Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy. Głównym
tematem rozmowy były utrzymywane przez Ukrainę zakazy importu wołowiny i bydła
oraz świń, wieprzowiny i produktów wieprzowych. Minister M. Sawicki, zwracając
uwagę, że zwłaszcza w przypadku wołowiny, rozmowy dwustronne są prowadzone od
wielu lat, wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie zakończą się one decyzją Ukrainy
o wznowieniu możliwości importu tych towarów z Polski. Zdaniem Ministra M. Sawickiego utrzymywanie zakazu jest nieuzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że Światowa
Organizacja Zdrowia Zwierząt uznaje Polskę za kraj o kontrolowanym ryzyku wystąpienia tej choroby.
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W odniesieniu do kwestii afrykańskiego pomoru świń (ASF), Minister M. Sawicki zapewnił ukraińskiego ministra, że Polska podjęła wszelkie działania bioasekuracyjne, zgodne z prawem UE i przepisami międzynarodowymi. Poinformował, że poza
przypadkami ASF, wykrytymi w lutym br. u dwóch padłych dzików, w Polsce nie zaobserwowano nowych zachorowań, więc można stwierdzić, że wirus ten nie migruje.
Podkreślił, że polską wieprzowinę importują nadal np. takie kraje, jak Wietnam, Stany
Zjednoczone, czy Hong Kong i wyraził nadzieję, że wkrótce, znosząc zakaz importu,
dołączy do nich także Ukraina.
Ministrowie ustalili, że ww. kwestie zostaną omówione podczas spotkania przedstawicieli służb weterynaryjnych Polski i Ukrainy podczas 82. Sesji Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w Paryżu. Minister M. Sawicki zaproponował, by po tych rozmowach, ukraińscy inspektorzy przyjechali do Polski, celem zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez polskie służby weterynaryjne w kierunku ASF, w tym z funkcjonowaniem laboratoriów. Ponadto, ustalono, że podczas
planowanego 4 czerwca br. w Kijowie (podczas Targów „Agro” 2014) spotkania szefów
resortów rolnictwa Polski i Ukrainy, zostanie wypracowane wspólne stanowisko dotyczące współpracy w obszarze rolnictwa, w tym ewent. zniesienia zakazu importu
polskich produktów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Minister I. Szwajka
zapewnił, że strona ukraińska nie będzie stawiała żadnych nieuzasadnionych przeszkód w tym zakresie.
Minister I. Szwajka stwierdził także, że ważną kwestią w dwustronnych stosunkach z Polską są wspólne działania, mające na celu zwalczanie wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Ukrainy (dzięki czemu terytorium UE jest zabezpieczone
przed przenoszeniem wirusa tej choroby). Minister M. Sawicki poinformował, że kolejna umowa między Polską a Ukrainą w tej sprawie zostanie podpisana w możliwie
najbliższym czasie.
Podsumowując, Minister M. Sawicki zapewnił Ministra I. Szwajkę o przyjaźni i wsparciu Polski dla Ukrainy, a jednocześnie zapowiedział przedstawienie oferty gospodarczej,
skierowanej do Ukrainy, przy okazji planowanej 4 czerwca br. wizyty w Kijowie.
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Współpracy
Międzynarodowej
Monika Tyska

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 7 maja 2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza (pismo
nr BPS/043-52-2285MSZ/14 z dnia 16 kwietnia br.) złożone podczas 52. posiedzenia
Senatu RP, uprzejmie informuję.
Ukraina wprowadziła zakaz importu świń żywych, mięsa wieprzowego i produktów
wieprzowych z Polski w dniu 18 lutego br. po stwierdzeniu w Polsce dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.
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Utrzymywany zakaz należy uznać za zbyt restrykcyjny, gdyż Polska zastosowała
niezbędną dla takich przypadków regionalizację wprowadzoną przepisami UE w oparciu o standardy Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). W relacjach z krajem,
który wprowadził regionalizację stosuje się standardowo dopuszczenie importu spoza
strefy objętej ograniczeniami oraz dopuszczenie przywozu z całego terytorium kraju
produktów mięsnych (w tym również ze strefy objętej restrykcjami) w przypadku poddania produktów obróbce termicznej lub fermentacji.
Działania władz ukraińskich w tej kwestii można uznać za niedozwolone praktyki
protekcjonistyczne, nie ma w nich jednak przesłanek dyskryminujących wyłącznie
podmioty polskie – zakaz importu mięsa wieprzowego w związku z ASF obowiązuje
także m.in. wobec Litwy (od 25.01.2014), Białorusi (od 7.05.2013) oraz większości
podmiotów federalnych Rosji (Południowy Okręg Federalny – od 12.11.2008; Centralny OF – od 2.06.2011; Północno-Zachodni OF, z wyj. Obwodu Królewieckiego – od
25.03.2011; Nadwołżański OF – od 21.02.2011).
Z innych produktów rolnych, od 2002 r. obowiązuje zakaz wwozu polskiego bydła
rzeźnego i mięsa wołowego. Zakaz ten jest uzasadniany przez stronę ukraińską występowaniem choroby BSE, mimo że OIE uznaje Polskę za kraj o kontrolowanym ryzyku
wystąpienia tej choroby.
Kwestia cofnięcia zakazu importu wieprzowiny była podnoszona na spotkaniu Ministra SZ R. Sikorskiego z Premierem Ukrainy A. Jaceniukiem 26 marca br. w Kijowie
oraz przez Podsekretarz Stanu MSZ K. Pełczyńską-Nałęcz w rozmowie z Ministrem SZ
Ukrainy A. Deszczycą 23 kwietnia br. w Pradze. Planowane jest ponowne poruszenie
tego problemu w trakcie Narady Kierownictw MSZ Polski i Ukrainy, która odbędzie się
w połowie maja br.
Należy podkreślić, że zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, jak i Główny Lekarz Weterynarii prowadzą aktywny dialog ze swoimi partnerami z Ukrainy w tej
sprawie. Ambasada RP w Kijowie aktywnie pomaga w trybie roboczym w kontaktach
pomiędzy stroną polską i stroną ukraińską. W najbliższym czasie planowane jest również spotkanie Ambasadora RP w Kijowie z Ministrem Rolnictwa Ukrainy I. Szwajką.
Jego głównym celem będzie przedyskutowanie najważniejszych problemów we wzajemnych relacjach w sektorze rolnym oraz przedstawienie najważniejszych postulatów strony polskiej.
Rozmowy z ukraińską służbą weterynaryjną na temat sytuacji dotyczącej ASF,
jak i możliwości eksportu na Ukrainę mięsa wieprzowego z Polski, na wniosek strony
polskiej, prowadzi także Komisja Europejska.
Obniżenie lub zniesienie z dniem 23 kwietnia br. ceł na towary pochodzące z Ukrainy zostało wprowadzone decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE, jako jednostronny akt pomocy dla Ukrainy, w jej obecnej wyjątkowo trudnej sytuacji gospodarczej. Tym samym kwestia ta nie jest bezpośrednio łączona ze sprawą wstrzymania
przez Ukrainę importu polskiej wieprzowiny.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Artur Nowak-Far
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia,
Jana Marii Jackowskiego oraz Roberta Mamątowa
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego,
do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
oraz do wojewody łódzkiej Jolanty Chełmińskiej
Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowna Pani Wojewodo!
Otrzymujemy dramatyczne sygnały od rolników z gminy Ostrówek, powiat wieluński, na temat lokalizacji planowanego w tej gminie zwałowiska
kopalni węgla brunatnego. Zwałowisko to ma powstać kosztem kilkudziesięciu wysokotowarowych gospodarstw rolnych, które zostaną zlikwidowane,
i kosztem dużego areału ziemi rolnej, który zostanie zniszczony. Według zainteresowanych istnieje możliwość innej lokalizacji, w pobliżu planowanej,
jednak niepowodującej aż takich zniszczeń.
Zwracamy się zatem do obu Panów Ministrów, a także do Pani Wojewody o zbadanie tej sprawy i podjęcie działań zmierzających do takiego zaplanowania lokalizacji zwałowiska, która nie przyczyniłaby się do niszczenia
pracy i dorobku wielu pokoleń rodzin rolniczych.
Mamy w Polsce zbyt mało ziemi i zbyt mało oddanych tej ziemi rolników,
żeby beztrosko niszczyć kolejne gospodarstwa rolne. Nadmieniamy, że według wyników ostatniego spisu rolnego ubyło w Polsce prawie 1,5 miliona ha
ziemi rolnej, co jest sprawą bez precedensu nie tylko w skali UE, ale i całego
świata.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń
Jan Maria Jackowski
Robert Mamątow

Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 15 maja 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z pismem Pani Marszałek z dnia 16 kwietnia 2014 roku, znak: BPS/043-52-2286MRRW/14, przy którym zostało nadesłane oświadczenie złożone przez Senatorów: Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia,
Jana Marię Jackowskiego i Roberta Mamątowa, podczas 52. posiedzenia Senatu RP
w dniu 10 kwietnia 2014 roku, w sprawie planowanego na terenie gminy Ostrówek,
pow. wieluński, woj. łódzkie zwałowiska węgla brunatnego, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów
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zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1), a w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego – w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (art. 4 ust. 2). Z przepisów ww. ustawy wynika, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych
gminy. Dlatego też, o tym czy w granicach administracyjnych gminy będą mogły być
realizowane inwestycje, decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
który opracowuje gmina, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje wójt
(burmistrz, prezydent miasta).
Natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.) wynika, że przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III
wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 ustawy przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, wymagającego zgody, o której
mowa wyżej, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wyrażenie takiej zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) stosownie do art. 7 ust. 3 wskazanej ustawy. Wniosek dotyczący przeznaczenia
gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, przekazywany jest do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem marszałka województwa. Marszałek dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie
30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (art. 7 ust. 4 omawianej ustawy).
Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że jeżeli w granicach opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego położone są grunty rolne stanowiące
użytki rolne klas I–III, które zgodnie z planem przewidziane są na cele nierolnicze,
wymagana jest zgoda Ministra na zmianę ich przeznaczenia.
Odnosząc się do przedstawionej przez Panów Senatorów sprawy dotyczącej planowanego na terenie gminy Ostrówek zwałowiska węgla brunatnego należy wyjaśnić, że
do chwili obecnej nie wpłynął żaden wniosek Wójta Gminy Ostrówek o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klas I–III na wskazany wyżej cel inwestycyjny.
Z informacji uzyskanych od Wójta Gminy Ostrówek (pismo z dnia 7 maja 2014
roku, znak: GK.6720.30.2014) wynika, że lokalizacja zwałowiska ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego (uchwała nr LX/1648/2010
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r.) jest tylko koncepcją. Ponadto
Rada Gminy Ostrówek widząc potrzebę ratowania istniejących gospodarstw rolnych
wystąpiła do Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Bełchatowie o wskazanie nowej lokalizacji zwałowiska zewnętrznego. Wójt wyjaśnił również, że
z otrzymanej odpowiedzi można wywnioskować, że po przeprowadzeniu badań analityczno-planistycznych jest szansa na zmianę lokalizacji zwałowiska zewnętrznego.
W załączeniu przekazuję do wykorzystania kopię pisma Wójta Gminy Ostrówek
wraz z załącznikami dotyczącymi przedmiotowej sprawy.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Załącznik nr 1
Pismo WÓJTA GMINY OSTRÓWEK
Ostrówek, 7 maja 2014 r.
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Gospodarki Ziemią
W związku z pismem GZ.sd-0700-35/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie
lokalizacji zwałowiska zewnętrznego Pola Złoczew uprzejmie wyjaśniam, że nadrzędnym celem władz gminy jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na
terenie gminy zgodnie z oczekiwaniami jej mieszkańców o ile nie naruszają one obowiązującego prawa. Oczekiwania mieszkańców są uzależnione od ich sytuacji materialno-finansowej oraz szansy na poprawę trudnych warunków bytowych. Taką szansę większość mieszkańców gminy widzi w planowanej kopalni węgla brunatnego pn.
Kopalnia Złoczew. Faktem także jest, że na terenie planowanego zwałowiska zewnętrznego znajduje się kilkanaście gospodarstw wysokotowarowych, których właściciele
czują się zagrożeni.
Zdaniem Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Bełchatowie
lokalizacja zwałowiska ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr LX/1648/2010 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
21 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/524/2002 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r.) jest tylko koncepcją. Zarząd PGE wielokrotnie
wyjaśniał mieszkańcom, na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia wydobywania węgla (pisma w załączeniu).
Gmina Ostrówek jest gminą typowo rolniczą; 68,8% jej powierzchni stanowią użytki
rolne. Na terenie gminy przeważają gleby słabe, mało urodzajne, wytworzone z piasku
luźnego. Gleby klasy V stanowią 40,6% powierzchni wszystkich gleb, a klasy VI – 25%.
Na analizowanym obszarze proponowanym pod zwałowisko Kopalni „Złoczew” obejmującym w części sołectwa; Janów, Wola Rudlicka i Milejów klasa IIIa na gruntach ornych w Woli Rudlickiej stanowi 0,06% powierzchni całego sołectwa, w Janowie i Milejowie nie występuje; odpowiednio klasa IIIb w Woli Rudlickiej stanowi 2,4%, w Janowie
1,3%, a w Milejowie 1,9%. Na łąkach i pastwiskach klasa III stanowi w Janowie 0,07%
powierzchni całego sołectwa, w Milejowie 0,05% a w Woli Rudlickiej nie występuje.
Od grudnia 2010 do sierpnia 2012 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
SA w Bełchatowie wykonało 272 otwory kontrolne na rozpoznanie złoża zgodnie z koncesją Nr 32/2010/p z dnia 30 czerwca 2010 r. wydaną przez Ministra Środowiska,
realizując w całości zakres merytoryczny. Znaczna część otworów wykonana została
na terenie planowanego zwałowiska zewnętrznego. W tym celu firma zawarła 82 umowy w sprawie udostępnienia nieruchomości na prowadzenie prac wiertniczych przy
jednym sprzeciwie.
Plany budowy kopalni węgla brunatnego „Złoczew” zakładają, oprócz lokalizacji
zwałowiska zewnętrznego na terenie gminy Ostrówek, również 10% wydobycia węgla
(ok. 60 mln ton) na terenie obecnie istniejących miejscowości Oleśnicy i częściowo
Janowa. Powstanie więc znaczne oddziaływanie leja depresyjnego, które z pewnością
będzie miało wpływ na gospodarkę rolną. Samorząd gminy Ostrówek obiektywnie ocenia oczekiwania różnych grup mieszkańców, którzy zamieszkują obecnie te tereny.
Rada Gminy Ostrówek widząc potrzebę ratowania istniejących gospodarstw rolnych wystąpiła do Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Bełchatowie (pismo w załączeniu) o wskazanie nowej lokalizacji zwałowiska zewnętrznego.
Z otrzymanej odpowiedzi można wywnioskować, że po przeprowadzeniu badań analityczno-planistycznych jest szansa na zmianę lokalizacji zwałowiska zewnętrznego.
WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek
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Załącznik nr 2
Pismo PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY OSTRÓWEK
Ostrówek, 3 lipca 2012 r.
Pan
Jacek Kaczorowski
Prezes Zarządu
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA
W nawiązaniu do pisma z dnia 18.05.2012 r. mieszkańców Milejowa oraz części
Kozuba, Janowa, Woli Rudlickiej, Ostrówka i Okalewa dotyczącego zmiany usytuowania zwałowiska zewnętrznego przyszłej kopalni Złoczew” Rada Gminy Ostrówek
w dniu 29 czerwca 2012 r. przyjęła następujące stanowisko:
1) przychyla się do wniosku mieszkańców wsi Milejowa oraz części Kozuba, Janowa, Woli Rudlickiej, Ostrówka i Okalewa o zmianę lokalizacji zwałowiska
zewnętrznego,
2) wnioskuje o wskazanie przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
nowej lokalizacji zwałowiska zewnętrznego, które zminimalizuje skutki wysiedleń mieszkańców z terenu gminy Ostrówek.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wojewoda

Załącznik nr 3
Pismo WICEPREZESA ZARZĄDU
ds. OPERACYJNYCH PGE GiEK SA
ODDZIAŁ BEŁCHATÓW
Rogowiec 16.07.2012 r.
Pan Przewodniczący
Rady Gminy Ostrówek
Ostrówek 115
98–311 Ostrówek
Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 03.07.2012
znak RG.0003.7.2012 uprzejmie informujemy, że na pismo mieszkańców Milejowa
oraz części Kozuba, Janowa, Woli Rudlickiej, Ostrówka i Okalewa z dnia 18.05.2012
roku udzieliliśmy odpowiedzi (pismo nr P/895/2012 w załączeniu) przesłanej do Pana
Zbigniewa Zasiny, W wyżej wymienionej odpowiedzi zawarliśmy informacje na temat
naszych planów i prowadzonych prac.
Ponadto Informujemy, że na obecnym etapie rozpoznania złoża nie można jednoznacznie określić wielkości, kształtu, oraz granic zajęcia terenu zarówno pod wyrobisko jak i pod zwałowiska. Wynika to zarówno z warunków geologicznych budowy złoża
Złoczew jak i opracowanej w przyszłości technologii eksploatacji. Wielkość zwałowiska
uzależniona będzie nie tylko od jakości – rodzaju zdejmowanego nadkładu, ale również od przyjętej technologii eksploatacji i możliwego terminu rozpoczęcia zwałowania
wewnętrznego.
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Jak już informowaliśmy (w piśmie do Pana Zbigniewa Zasiny i na spotkaniach
z mieszkańcami) aktualnie przedmiotowa inwestycja jest w fazie koncepcji, która nie
jest ostateczna i ulegnie zmianom, W trakcie opracowywania dokumentacji mając
wiedzę na temat ilości nadkładu przeznaczonego do zdeponowania na zwałowisku
zewnętrznym i harmonogramu prac górniczych będziemy mogli prowadzić szczegółowe rozmowy i konsultacje minimalizujące ewentualne negatywne skutki dla lokalnej
społeczności.
Z poważaniem
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. OPERACYJNYCH
Waldemar Szulc

Załącznik nr 4
Pismo PREZESA ZARZĄDU PGE GiEK SA
ODDZIAŁ BEŁCHATÓW
Rogowiec, 10.08.2012 r.
Pan
Zbigniew Zasina
Janów 48
98–311 Ostrówek
W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie planowanej lokalizacji zwałowiska
zewnętrznego Pola Złoczew przedstawiamy uszczegółowienie odpowiedzi zawartych
w naszym piśmie P/895/2012 z dnia 12.06.2012 r.
Pragniemy przypomnieć, ze temat wykupów nieruchomości był wielokrotnie omawiany na spotkaniach z mieszkańcami, również w kwestii zobowiązań związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej. Sposób wyceny nieruchomości stosowany
przez Kopalnię Bełchatów jest zgodny z ustawą o gospodarce nieruchomościami, Odtworzeniowa metoda wyceny nieruchomości gwarantuje uzyskanie godziwych odszkodowań za sprzedawane nieruchomości. Stosowana przez kopalnię procedura wykupu
nieruchomości (z kilkuletnim wyprzedzeniem) pozwala na wcześniejsze odtworzenie
gospodarstwa rolnego w innej lokalizacji, bez przerywania działalności rolniczej co
pozwala spełnić obowiązki związane z dopłatami z programów unijnych. Zachowanie
ciągłości produkcji rolnej, a tym samym ciągłości przychodów finansowych nie zmienia warunków i możliwości spłaty zaciągniętych kredytów. Ponadto Informujemy, że
pracownicy kopalni pomagają mieszkańcom w uregulowaniu i załatwieniu spraw formalnoprawnych związanych z wykupem nieruchomości i taką pomoc deklarujemy.
Stwierdzenie zawarte w Państwa piśmie sugerujące, że kopalnia podejmuje działania sięgające dużo dalej niż udokumentowanie złoża jest nieprawdziwe. Pragniemy
z całą stanowczością podkreślić, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów realizuje wyłącznie zobowiązania nałożone na kopalnię, w ramach posiadanej koncesji, w celu rozpoznania i udokumentowania złoża Złoczew.
Przytoczone przez Państwa cytaty z naszego pisma P/895/2012 z dnia 12.06.2012 r.
łączące informacje o prowadzeniu wyłącznie prac rozpoznawczych, oraz o nieprzesądzonym dotychczas kształcie, wielkości i docelowych granicach wyrobiska i zwałowiska z otwarciem we wrześniu 2011 roku punktu informacyjnego i stwierdzenie
o sprzeczności tych informacji jest niewłaściwe. W punkcie informacyjnym udzielane są wszelkie informacje dotyczące planów budowy kopalni na podstawie aktualnie
posiadanej wiedzy oraz wspomnianej koncepcji, która jak już wielokrotnie informo-
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waliśmy nie jest ostateczna i może ulec zmianom. Nie możemy przekazać informacji o ostatecznym kształcie i dokładnej docelowej lokalizacji zarówno wyrobiska jak
i zwałowiska, ponieważ takiej wiedzy nie posiadamy. Proces dokumentowania złoża
węgla brunatnego jest skomplikowany, długotrwały i na dzień dzisiejszy nie posiadamy innej dokumentacji niż przedstawiana koncepcja.
Kwestionowanie dokładania przez nas należytej staranności w informowaniu
mieszkańców wydaje nam się krzywdzące. Przekazujemy wszelkie posiadane informacje dotyczące koncepcji i planów budowy kopalni. Dodatkowych informacji jakie
chcieliby uzyskać mieszkańcy tj.: ostatecznej wielkości i lokalizacji wyrobiska i zwałowiska, konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia budowy kopalni, lokalizacji obiektów związanych z prawidłowym prowadzeniem robót górniczych, konkretnych dat wykupów poszczególnych nieruchomości nie jesteśmy w stanie udzielić, ponieważ takowych nie posiadamy.
Twierdzenie o braku konsultacji z mieszkańcami, pomijaniu i lekceważeniu sugestii, uwag i oczekiwań mieszkańców dotyczących planów budowy kopalni jest również
nieprawdziwe. Punkt informacyjny służy mieszkańcom nie tylko do uzyskania rzetelnej, aktualnej informacji dotyczącej planów budowy kopalni, ale również do przyjmowania uwag i sugestii mieszkańców do przedstawionej koncepcji oraz realizacji
prac rozpoznawczych. Na organizowanych spotkaniach z mieszkańcami oraz podczas
spotkań w punkcie informacyjnym zbieramy wszelkie uwagi dotyczące przyszłego projektu kopalni. Jak już wcześniej informowaliśmy, w opracowywanych w przyszłości
dokumentacjach postaramy się w maksymalnym zakresie uwzględnić oczekiwania
mieszkańców. Do tej pory nie powstała żadna dokumentacja lub inna koncepcja,
w związku z powyższym nie można mówić o lekceważeniu, pomijaniu uwag i oczekiwań mieszkańców.
Pismo skierowane do Urzędu Gminy dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrówek wnioskuje jedynie o uwzględnianie w wyżej wymienionym studium już istniejących zapisów o lokalizacji wyrobiska i zwałowiska w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (uchwała Nr LX/1648/2010 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września
2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 9 lipca 2002 r.). Ponadto w naszym wniosku znajduje się informacja, że po
zakończeniu prac związanych z realizacją koncesji Nr 32/2010/p z dn. 30.08.2010 r.
przewidujemy możliwość zmiany granic inwestycji. Na chwilę obecną nie mogliśmy
jednak wnioskować o inny obszar, ponieważ jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie
posiadamy innych opracowań, dokumentacji lub koncepcji.
Pragniemy również przypomnieć, że na wprowadzenie ww. terenów do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego została podjęta jednogłośnie
uchwała Rady Gminy Ostrówek wyrażająca aprobatę dla tej lokalizacji.
Reasumując, podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczące woli dalszych konsultacji i uwzględnienia w naszych przyszłych opracowaniach i dokumentacjach uwag
i oczekiwań mieszkańców minimalizujących tym samym ewentualne negatywne skutki dla lokalnej społeczności.
Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Jacek Kaczorowski
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. OPERACYJNYCH
Waldemar Szulc
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Załącznik nr 5
Pismo PREZESA ZARZĄDU PGE GiEK SA
ODDZIAŁ BEŁCHATÓW
Rogowiec, 8.10.2012 r.
Pan
Zbigniew Zasina
Janów 48
98–311 Ostrówek
W nawiązaniu do kolejnego pisma w sprawie planowanej lokalizacji zwałowiska
zewnętrznego Pola Złoczew wyjaśniamy, że w naszych poprzednich pismach staraliśmy się przekazać jak najwięcej interesujących Państwa informacji oraz udzielić
odpowiedzi na nurtujące Was pytania dotyczące procesu powstania i funkcjonowania kopalni węgla brunatnego. Nadrzędnym naszym celem jest rzetelność przekazywanych informacji i nie należy naszych pism traktować jako polemikę z Waszym
stanowiskiem.
Podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczące prowadzenia przez kopalnię wyłącznie prac związanych z udokumentowaniem złoża Złoczew, które zdaniem Państwa
sięgają dużo dalej niż rozpoznanie złoża. Pozostawione w terenie otwory wraz z rurami
nigdy nie były, nie są i nie będą studniami odwadniającymi. Pozostawione otwory nazywane piezometrami służą wyłącznie do przeprowadzania pomiarów poziomu wody
na różnych poziomach – głębokościach. Tego typu otwory badawcze wierci się nie
tylko na terenie planowanego wyrobiska, ale również daleko poza nim (nawet do kilku
kilometrów od wyrobiska). Piezometry wykonywane poza wyrobiskiem lokalizowane
są bez względu na to czy w ich rejonie będzie zlokalizowane zwałowisko czy też nie.
W zdecydowanej większości takie otwory badawcze wierci się na terenach, które nigdy
nie będą potrzebne kopalni.
W naszym piśmie nr P/1094/2012 z dnia 10.08.2012 roku uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego (dot. wyrobiska i zwałowiska) i Rady Gminy Ostrówek (dot. wyrobiska) były przytoczone w kontekście uzasadnienia treści wniosku skierowanego
do Urzędu Gminy dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrówek. W piśmie do Urzędu Gminy wnioskowaliśmy
jedynie o uwzględnienie już istniejących zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego dotyczących lokalizacji wyrobiska i zwałowiska wraz z informacją, że po zakończeniu prac związanych z realizacją koncesji
na rozpoznanie złoża Złoczew przewidujemy możliwość zmiany granic inwestycji.
Aktualnie prezentowana koncepcja powstała na bazie wierceń przeprowadzonych
początkowo w latach 1960–1964 (35 otworów), a następnie w latach 1978–1979
(33 otwory) – jest to jedyne posiadane przez nas opracowanie. Jak już pisaliśmy, nie
posiadając innych opracowań, dokumentami lub koncepcji nie mieliśmy podstaw do
wnioskowania o inny obszar.
W aktualnej realizowanej koncesji na rozpoznanie złoża Złoczew zostały wykonane
272 otwory. Po zakończeniu badań laboratoryjnych próbek gruntu z odwierconych
otworów i przeprowadzeniu analiz budowy geologicznej złoża w połączeniu z wiedzą
uzyskaną z otworów wykonanych w latach 60 i 70 ubiegłego stulecia, jak już wielokrotnie informowaliśmy, uzyskamy wiedzę co do ilości i jakości nadkładu przeznaczonego do zdeponowania na zwałowisku zewnętrznym. Dzisiaj nie posiadamy wyników
badań, analiz oraz wiedzy co do możliwego kształtu, wielkości i powierzchni terenu
potrzebnego pod zwałowisko, nie mamy więc podstaw naukowych i technicznych do
wskazywania nowej lokalizacji. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa
o cierpliwość. Nie ma innej możliwości jak poczekać na nową lokalizację do zakończenia prac badawczych. Dopiero no ich zakończeniu i dokładnym poznaniu budowy
geologicznej złoża, będziemy mieli możliwość i przedstawimy Państwu nowe propozycje lokalizacji zwałowiska zewnętrznego.
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Dlatego jeszcze raz prosimy o cierpliwość, jednocześnie podtrzymując nadal nasze stanowisko dotyczące uwzględniania uwag i oczekiwań mieszkańców w naszych
przyszłych opracowaniach dokumentacyjnych, które po opracowaniu przedstawimy
do konsultacji wszystkim zainteresowanym stronom.
Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Jacek Kaczorowski
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. OPERACYJNYCH
Waldemar Szulc

Odpowiedź
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 9.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r., znak:
BPS/043-52-2286-MŚ/14 oświadczenia senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Jana Marię Jackowskiego i Roberta Mamątowa w sprawie planowanej lokalizacji kopalni węgla brunatnego w gminie Ostrówek,
przesyłam odpowiedź na to oświadczenie, z uprzejmą prośbą o przyjęcie zawartych
w niej informacji.
Z analizy dokumentów znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Środowiska
wynika, iż w granicach gminy Ostrówek znajduje się złoże węgla brunatnego Złoczew. Rozpoznanie przedmiotowego złoża nastąpiło na podstawie koncesji udzielonej
przez Ministra Środowiska w dniu 30 czerwca 2010 r. Koncesja obowiązywała do dnia
30 czerwca 2013 r. W dniu 28 października 2013 r. został zatwierdzony przez Ministra Środowiska dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego
Złoczew. Ministrowi Środowiska nie jest znana sprawa poruszonego w oświadczeniu
zwałowiska, ponieważ obecnie nie toczy się żadne postępowanie o udzielenie koncesji
na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Złoczew. W przyszłości niewykluczone jest
udzielenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Złoczew pod warunkiem złożenia kompletnego pod względem formalnym wniosku o udzielenie koncesji
wraz z załączoną do niego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na
podstawie Rozdziału III ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Dopiero po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego
poddane zostaną analizie projektowane granice obszaru i terenu górniczego, a tym
samym planowana lokalizacja zwałowiska nadkładu w projektowanej odkrywkowej
kopalni węgla brunatnego. Warunkiem udzielenia koncesji na wydobywanie kopali-
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ny ze złoża jest również uzyskanie uzgodnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności zgodnie
z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późn. zm.).
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Sławomir Marek Brodziński

Odpowiedź
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Łódź, 2 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2014 roku (znak: BPS/043-52-2286-WOJ/14), przekazujące oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia, Jana Marii Jackowskiego i Roberta Mamątowa, w sprawie lokalizacji zwałowiska kopalni węgla brunatnego w gminie Ostrówek
powiat wieluński, uprzejmie informuję, iż warunki podejmowania, wykonywania oraz
zakończenia działalności w zakresie m.in. wydobywania kopalin ze złóż reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163,
poz. 981 ze zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym w sprawie
udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie kopalin ze złóż jest minister właściwy
do spraw środowiska lub starosta. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ustawy, udzielenie
ww. koncesji wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. Kryterium ww.
uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem
korzystania z nieruchomości, określonym w sposób przewidziany w art. 7 ww. ustawy, który stanowi, że podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą
jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości
określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystywania nieruchomości
ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz w odrębnych przepisach. Art. 29 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie
z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu – uniemoż-
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liwiłaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych,
organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.
Ponadto wyjaśniam, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)
kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań
własnych gminy. Ponadto według art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. W związku z powyższym organami właściwymi do ustalania lokalizacji inwestycji, jaką jest zwałowisko
węgla brunatnego, jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, prowadzący procedurę
sporządzania gminnych dokumentów planistycznych, oraz rada gminy – zatwierdzająca ww. dokumenty.
Według art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) wojewoda jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
pod względem legalności, a tym samym pełni funkcję nadzorczą nad uchwalonymi
przez gminę studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, stanowiącymi ogólną koncepcję polityki przestrzennej oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ustalającymi przeznaczenie poszczególnych
terenów wraz ze sposobem ich zagospodarowania, w zakresie ich zgodności z przepisami prawa. Wojewoda nie posiada kompetencji ustawowych do przesądzania o merytorycznych rozwiązaniach przyjętych w dokumentach planistycznych, o ile nie naruszają one obowiązującej litery prawa.
Z akt będących w posiadaniu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wynika,
że dla terenu planowanego wyrobiska i zwałowiska „Złoczew” brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie gmina Ostrówek posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą
Rady Gminy Nr XXX/199/05 z dnia 5 października 2005 r. Zgodnie z ustaleniami
ww. dokumentu w północnej części gminy występuje udokumentowane złoże surowców naturalnych. Studium nie odnosi się jednak do lokalizacji zwałowiska. Natomiast
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, zatwierdzonym
uchwałą Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.,
wyznaczono złoże węgla brunatnego „Złoczew” i zaliczono je do strategicznych złóż
niezbędnych do perspektywicznego funkcjonowania elektrowni Bełchatów. Ponadto
w ww. planie ustalony został zakaz trwałego zainwestowania w obrębie przewidywanej
eksploatacji złoża „Złoczew”. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz, prezydent miasta
sporządza studium uwzględniając zasady określone m.in. w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa.
Obecnie trwa procedura planistyczna sporządzania nowej edycji studium. Projekt
dokumentu, oprócz obszaru występowania udokumentowanego złoża surowców naturalnych „Złoczew”, określa również projektowane granice wyrobiska i zwałowiska.
Obowiązujące przepisy umożliwiają społeczeństwu partycypację w procedurze planistycznej. Regulacje w tym zakresie zawiera art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwszym etapem, w którym obywatel może wziąć czynny udział jest moment zbierania wniosków do uchwały rady gminy o przystąpieniu
do sporządzenia studium. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiązany jest
bowiem do poinformowania społeczeństwa o przystąpieniu do ww. uchwały. Informowanie to odbywa się poprzez ogłoszenie w prasie miejscowej, obwieszczenie oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Termin składania wniosków nie
może być krótszy niż 21 dni. Kolejnym etapem, umożliwiającym obywatelowi przedstawienie swoich racji, jest moment wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu oraz jego publikacji na stronie internetowej urzędu gminy na okres co najmniej
21 dni. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium musi poprzedzać termin rozpoczęcia
wyłożenia o co najmniej 7 dni. Formą ogłoszenia, analogicznie jak poprzednio, jest
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zawiadomienie w prasie miejscowej, poprzez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu zawiera również termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące
projektu dokumentu, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia
studium. Ponadto w czasie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.
Biorąc powyższe pod uwagę, do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy właściwa
jest jednostka samorządu terytorialnego, którą reprezentują Wójt Gminy i Rada Gminy Ostrówek.
Wyrażam nadzieję, iż niniejsze pismo wyczerpująco wyjaśnia rolę wojewody jako
organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz proces lokalizacji
inwestycji w gminnych dokumentach planistycznych.
Z poważaniem
WOJEWODA ŁÓDZKI
Jolanta Chełmińska
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
oraz do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych ISD Huty Częstochowa zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc w sprawie trudnej sytuacji ich przedsiębiorstwa. Jak wynika z przedstawionych informacji, sytuacja ekonomiczna ISD Huty Częstochowa systematycznie się pogarsza, co
ma niebagatelne znaczenie dla miasta Częstochowy i jego mieszkańców.
W pierwszej połowie 2013 r. ISD Huta Częstochowa zatrudniała trzy tysiące
pięćdziesiąt osób, zaś po redukcji zatrudnienia liczba pracowników spadła
o niemalże połowę.
Warto podkreślić, że właściciel ISD Huty Częstochowa, zawierając transakcję sprzedaży z państwem polskim, zobowiązał się do prowadzenia przedsiębiorstwa przez okres stu dwunastu miesięcy bez względu na sytuację
gospodarczą w naszym kraju. Ponadto podjęte obligatoryjne inwestycje nie
wpłynęły na rozwój przedsiębiorstwa i tworzenie nowych miejsc pracy, choć
nie bez znaczenia dla funkcjonowania huty był kryzys światowy i załamanie
się rynku stali.
Z informacji, jakie posiadam, wynika, że majątek huty w dużej części
uległ likwidacji bądź został wyprzedany. W ocenie wielu zainteresowanych
osób właścicielowi ISD Huty Częstochowa nie udało się właściwie wykonać
planu inwestycyjnego podlegającego ocenie Ministerstwa Skarbu Państwa,
które nie wykazuje zainteresowania procesami naprawczymi huty.
Wobec tego jako senator ziemi częstochowskiej zwracam się z prośbą
o niezwłoczne podjęcie przez wszystkie właściwe organy państwa polskiego działań w celu zapobieżenia dalszej degradacji ISD Huty Częstochowa,
a w efekcie miasta Częstochowy i jego mieszkańców.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 13 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 16 kwietnia br. BPS/043-52-2287-MG/14 z prośbą
o zajęcie stanowiska wobec oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Andrzeja
Szewińskiego podczas 52. posiedzenia Senatu RP w sprawie sytuacji ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. uprzejmie informuję, że w dniu 13 maja br. Ministerstwo Gospodarki
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organizuje spotkanie w tej sprawie z udziałem Parlamentarzystów Regionu Częstochowskiego, w tym Senatora Szewińskiego, Ministra Skarbu Państwa oraz przedstawicieli władz ww. Spółki.
Z uwagi na powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu odpowiedzi Ministra Gospodarki do dnia 23 maja.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Grażyna Henclewska
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 26.05.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia br. BPS/043-52-2287-MG/14 z prośbą o zajęcie stanowiska wobec oświadczenia Pana Senatora Andrzeja Szewińskiego
w sprawie sytuacji ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o., złożonego podczas 52. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję, co następuje.
Ministerstwo Gospodarki śledzi na bieżąco sytuację i problemy gospodarki i przemysłu w Polsce, w tym sektora hutnictwa stali – także poprzez intensywne kontakty
z Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową i jej podmiotami członkowskimi.
Głównym problemem przemysłu stalowego są wysokie ceny energii, które wynikają m.in. z krajowego miksu energetycznego oraz polityki energetyczno-klimatycznej
Unii Europejskiej.
Minister Gospodarki, jako Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu do spraw
Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, pod koniec 2011 roku powołał
grupę roboczą ds. redukcji obciążeń przedsiębiorstw energochłonnych, której głównym zadaniem było opracowanie projektu systemowego rozwiązania prawnego dla
sektorów energochłonnych w celu zmniejszenia wynikających ze zużycia energii elektrycznej nadmiernych kosztów, związanych z czynnikami kształtującymi poziom cen
tej energii w Polsce. W ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono redukcję obciążeń dla przedsiębiorstw energochłonnych polegającą na redukcji dla odbiorców energochłonnych
obowiązku przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji oraz z odnawialnych źródeł energii. Wejdzie ona w życie
w momencie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej podczas procesu notyfikacji tego
rozwiązania jako pomocy publicznej.
W dniu 13 maja br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie w sprawie
sytuacji ISD Huty Częstochowa z udziałem Parlamentarzystów Regionu Częstochowskiego, w tym Pana Senatora Szewińskiego, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu
Państwa, Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz Grupy ISD Polska – wyłącznego właściciela huty.
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Prezes ISD Polska poinformował podczas spotkania, ze spółka nie zwracała się
do Rządu RP o pomoc i nie oczekuje pomocy, a trwający obecnie proces dobrowolnych odejść z huty w zamian za kilkunastomiesięczne wynagrodzenia ma na celu
dostosowanie zatrudnienia do popytu na jej wyroby. Polski przemysł stoczniowy,
będący głównym odbiorcą wyrobów ISD Huty Częstochowa, znacząco zmniejszył zakupy z powodu globalnej dominacji stoczni chińskich i koreańskich, a dotarcie do
odbiorców zagranicznych praktycznie nie wydaje się możliwe, także z powodu lokalizacji huty. Zamknięcie stalowni w 2013 roku i odejście około połowy pracowników
okazało się niewystarczające, m.in. z powodu importu wyrobów stalowych oraz wysokich cen złomu.
Parlamentarzyści oczekują powstrzymania dalszej redukcji zatrudnienia ISD Huty
Częstochowa i udzielenia jej pomocy, w tym znacznego zwiększenia zakupów wyrobów
stalowych wyprodukowanych Polsce.
Przedstawiciele MG przypomnieli, że sektor stalowy w UE jest wyłączony z pomocy
publicznej, z wyjątkiem wsparcia prac badawczo-rozwojowych, poinformowali o planie
powołania zespołu międzyresortowego do spraw przemysłu metalurgicznego oraz wyrazili gotowość dalszego rozwiązywania problemów sektora i zachęcali do zgłaszania
w tym celu propozycji konkretnych rozwiązań, w tym ewentualnych zmian przepisów prawa. Wyjaśnili, że nie jest możliwe preferowanie wyłącznie polskich wyrobów
w ramach zamówień publicznych, a jedynie wyrobów pochodzących z UE i państw
trzecich, z którymi UE podpisała umowę o równym traktowaniu przedsiębiorców –
zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki przedstawiciele Ministerstwa
Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu wyjaśnili, że po całkowitym sprywatyzowaniu huty, ich bezpośredni wpływ na decyzje spółki jest mocno ograniczony.
Niemniej, od wielu lat podejmowane są liczne działania mające na celu przyciąganie
inwestorów do istniejącej infrastruktury poprzemysłowej w Częstochowie, w oparciu
o fundusze regionalne i działające strefy ekonomiczne oraz instrumenty dostępne ARP
i jej spółkom, także dla dużych firm zatrudniających byłych pracowników ISD Huty
Częstochowa. Dzięki temu zatrudnienie znalazło już kilkaset osób, a kolejne miejsca
pracy spodziewane są wkrótce. Przedstawiciele MSP i ARP zauważyli też, że huta może
konkurować o nabywców swoich wyrobów nie tylko ceną, która czasami z nieznanych
powodów bywa niższa u pośredników niż bezpośrednio w hucie, ale także np. terminowością dostaw.
Wszystko to pozwala mieć nadzieję na dalsze działanie ISD Huty Częstochowa przy
możliwie dużym stopniu utrzymania obecnego zatrudnienia i wykorzystania zdolności
produkcyjnych, a jednocześnie byłym jej pracownikom daje szansę na skuteczne poszukiwanie nowego zatrudnienia w bliskiej okolicy.
Pragnę zapewnić Pana Marszałka, że Ministerstwo Gospodarki, we współpracy
z innymi resortami i instytucjami będzie zainteresowane dalszym rozwojem sytuacji
w ISD Hucie Częstochowa.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Grażyna Henclewska
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 2014.05.13
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2014 r. (nr BPS/043-52-2287-MSP/14) dotyczące oświadczenia Pana Andrzeja Szewińskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie redukcji zatrudnienia w ISD Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., przedstawiam co następuje.
W związku z realizacją procesu restrukturyzacji Huty Częstochowa SA (dalej: Huta),
prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30.10.2002 r. o pomocy publicznej
dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 213
poz.1800 ze zm.), majątek produkcyjny Huty został wniesiony do spółek zależnych,
m.in. do spółek Majątek Hutniczy Sp. z o.o. i Majątek Hutniczy – Plus Sp. z o.o., które następnie podlegały sprzedaży. W wyniku przetargu przeprowadzonego w 2005 r.
przez Zarząd Huty oraz Zarząd Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. (dalej:
TFS), nabywcą udziałów ww. spółek oraz Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o. został
Związek Przemysłowy Donbasu (dalej: ZPD) – obecnie ISD. Stronami umów sprzedaży
były odpowiednio Huta i TFS.
Na mocy postanowień zawartych w warunkowych zobowiązujących umowach
sprzedaży udziałów spółki Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. oraz udziałów spółek
zależnych, zawartych dnia 8.07.2005 r. przez TFS, Hutę oraz ZPD, nabywca zobowiązał się, że Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. oraz spółki zależne będą kontynuować
produkcję w miejscu dotychczasowej działalności przez okres co najmniej pięciu lat
od Dnia Zamknięcia (daty zawarcia Ostatecznej umowy sprzedaży udziałów spółek,
tj. od dnia 30.09.2005 r.).
Ponadto ZPD zobowiązał się, pod rygorem zapłaty kar umownych, do:
– spowodowania, że Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., Majątek Hutniczy Sp. z o.o.
i Majątek Hutniczy – Plus Sp. z o.o. lub spółka powstała w wyniku ich połączenia
wykonają w terminie trzech lat od Dnia Zamknięcia tj. do dnia 30.09.2008 r.,
Program Inwestycyjny na łączną kwotę co najmniej 274 mln zł,
– spowodowania, że w okresie trzech lat od Dnia Zamknięcia tj. do dnia
30.09.2008 r., Spółki inne niż Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., Majątek Hutniczy Sp. z o.o. i Majątek Hutniczy – Plus Sp. z o.o. wykonają Program Inwestycyjny o wartości co najmniej 99 mln zł,
– niezwiększania mocy produkcyjnej do dnia 31.12.2006 r.,
– połączenia działalności spółek Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., Majątek Hutniczy Sp. z o.o. i Majątek Hutniczy – Plus Sp. z o.o. w jeden podmiot prawny
w ciągu 12 miesięcy od nabycia udziałów w Spółkach i udziałów w Hucie Stali
Częstochowa Sp. z o.o. oraz co najmniej 75% udziałów w Spółce Majątek Hutniczy Sp. z o.o.,
– spowodowania, że Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. na koniec trzeciego miesiąca od Dnia Zamknięcia nie będzie posiadała bezspornych przeterminowanych
zobowiązań,
– niezbywania udziałów spółki Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. w okresie trzech
lat od Dnia Zamknięcia tj. do dnia 30.09.2008 r.
Zgodnie z Raportem z wykonania uzgodnionych procedur sporządzonym przez Ernst
&Young Audit Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 27.11.2008 r., wskazane powyżej zobowiązania zostały wykonane.
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Jednocześnie ZPD podpisał ze związkami zawodowymi działającymi w spółkach
zależnych Huty oraz w Hucie Stali Częstochowa Sp. z o.o. umowę dotyczącą gwarancji
pracowniczych i socjalnych dla pracowników tych spółek (pakiet socjalny). Zawierał
on m.in. gwarancje dotyczące zatrudnienia wszystkich pracowników spółek objętych
pakietem przez 10 lat.
Informacja o pakiecie socjalnym została zawarta w preambule warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów ww. spółek z dnia 8.07.2005 r., a wspólne
oświadczenie nabywcy i związków zawodowych potwierdzające uzgodnienie pakietu
stanowiło załącznik do umowy. Niewywiązanie się nabywcy z postanowień pakietu
socjalnego nie zostało obwarowane w umowie sprzedaży udziałów karami umownymi.
Należy podkreślić, że Skarb Państwa, Huta i TFS nie byli stronami pakietu socjalnego,
a także nie uczestniczyli w procesie negocjacji, które toczyły się wyłącznie pomiędzy
związkami zawodowymi i ZPD.
Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie zapewnić, że w celu ograniczenia
negatywnych zjawisk związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w firmach znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, podejmowane są różnorodne
inicjatywy mające za zadanie wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego też
swój udział w rozwoju strefy gospodarczej na terenach inwestycyjnych w Częstochowie mają spółki z udziałem Skarbu Państwa.
Znaczący udział w rozwoju Miasta Częstochowy, przede wszystkim poprzez ochronę oraz tworzenie miejsc pracy w Częstochowie i okolicach ma Spółka Operator ARP
Sp. z o.o., która uczestniczyła w restrukturyzacji Huty w trybie określonym ustawą
o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.
Zgodnie z programem restrukturyzacji Huty, zatwierdzonym przez Agencję Rozwoju
Przemysłu SA, wybrane składniki majątku Huty zostały przeniesione na Spółkę Operator ARP Sp. z o.o. w celu spłaty wierzytelności publicznoprawnych przejętych od
restrukturyzowanej Huty.
Poprzez wyszukiwanie inwestorów zainteresowanych przejętymi nieruchomościami Operator ARP Sp. z o.o. czynnie przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy
na terenie Częstochowy i okolic. Inwestorzy nabywający nieruchomości od Spółki (są
to głównie nieruchomości o charakterze przemysłowym) realizują inwestycje przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy. Szacuje się, że na terenach przejętych od Huty, a zbytych przez Operatora ARP Sp. z o.o. udało się wykreować do tej
pory około 550–600 miejsc pracy. W trakcie są kolejne inwestycje – m.in. Centrum
Dystrybucyjne firmy logistycznej DPD Polska Sp. z o.o., w którym zatrudnienie może
znaleźć ok. 40–50 osób.
Ponadto zaznaczenia wymaga, iż w kwietniu 2014 r. Agencja Rozwoju Przemysłu SA przejęła od Spółki Operator ARP Sp. z o.o. 34 ha gruntów, na których utworzona została specjalna strefa ekonomiczna (zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA). Działanie to powinno pozwolić na dalszą aktywizację tych terenów. Powstanie konieczna infrastruktura, która ma za zadanie uatrakcyjnienie terenów strefy.
Również Operator ARP Sp. z o.o. planuje dokonanie w najbliższym czasie własnych
inwestycji polegających między innymi na budowie kompleksu hal magazynowo-produkcyjnych, co powinno zachęcić inwestorów do ulokowania biznesu i wykreowania
nowych miejsc pracy na terenach pohutniczych.
Wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia oraz informacje zostaną
uznane za satysfakcjonujące.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Rafał Baniak
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark
oraz senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pismem skierowanym przez pana Zdzisława Matusewicza,
burmistrza miasta Trzebiatów, jak również w związku z ukazującymi się
informacjami prasowymi dotyczącymi zamiaru likwidacji 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej stacjonującego w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą
o rozważenie możliwości pozostawienia tej jednostki w Trzebiatowie.
Z przekazanych informacji wynika, że pan burmistrz przy okazji osobistej rozmowy z Panem Ministrem przekazał komplet informacji i dokumentów
przemawiających za pozostawieniem 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii
Akademickiej w Trzebiatowie. Zdaniem pana burmistrza w trakcie spotkania
Pan Minister zadeklarował, że „jest otwarty na ewentualną zmianę decyzji”
oraz że to spotkanie może być potraktowane jako rozpoczęcie konsultacji
społecznych nad zamiarami MON dotyczącymi 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej w Trzebiatowie.
Według uzyskanych informacji do dnia dzisiejszego burmistrz Trzebiatowa nie otrzymał odpowiedzi na pozostawiony u Pana Ministra list. W społeczności lokalnej i regionalnej ten problem nabrzmiewa, o czym świadczą
liczne publikacje w mass mediach.
Panie Ministrze, historia Wojska Polskiego niezmiennie wpisana jest
w rozwój gminy Trzebiatów. Gdy w latach 1999–2000 likwidacji uległ 78 Pułk
Rakietowy Obrony Powietrznej stacjonujący w Mrzeżynie oraz dwa garnizony (Rogowo i Jaromin), w bardzo krótkim czasie decyzja ta dała o sobie znać
w postaci zubożenia całej społeczności gminy i powiatu gryfickiego.
Warto również wspomnieć o wypracowanym przez ostatnich kilkanaście
lat modelu współpracy pomiędzy wojskiem, samorządem lokalnym a mieszkańcami. Mieszkańcy, przede wszystkim młodzież, czynnie angażują się
w organizację wszystkich uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Ponadto w jednej z trzebiatowskich szkół średnich została utworzona klasa o profilu wojskowym, która współpracuje z 3 Batalionem Zmechanizowanym Legii
Akademickiej, zaś w okolicy powstało wiele historycznych grup rekonstrukcyjnych. Trudno o lepszą i bardziej praktyczną naukę patriotyzmu.
Dlatego też zwracamy się do Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie
argumentów przedstawionych Ministerstwu Obrony Narodowej i Sztabowi
Generalnemu WP na przełomie 2013 i 2014 r., przemawiających za pozostawieniem 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej stacjonującego
w Trzebiatowie.
Grażyna Sztark
Piotr Zientarski
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Odpowiedź
Warszawa, 2014.05.07
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Grażynę Sztark i Piotra
Zientarskiego podczas 52. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji 3. Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej stacjonującego w Trzebiatowie (BPS-043-52-2288/14), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Na wstępie pragnę poinformować, że nie planuje się likwidacji 3. Batalionu Zmechanizowanego im. Legii Akademickiej w Trzebiatowie. W Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013–2022 ujęto jedynie możliwość jego przedyslokowania.
Planowane działania reorganizacyjne w Siłach Zbrojnych RP wynikają ze zmieniających się uwarunkowań, potrzeb obronnych i możliwości finansowych naszego kraju.
Zmiany skutkujące przebudową struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP poddawane
są analizom, ze szczególnym uwzględnieniem zasady koszt-efekt, w kontekście wspomnianych potrzeb obronnych oraz wydatkowania ograniczonych środków finansowych
z budżetu państwa. W ramach tych analiz rozpatrywanych jest szereg uwarunkowań,
w tym także skutki społeczne.
W wyniku ponownej analizy powyższych uwarunkowań, zdecydowano o pozostawieniu 3. Batalionu Zmechanizowanego w Trzebiatowie.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Siemoniak
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Oświadczenie senatora Aleksandra Świeykowskiego
skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu to unikatowa i wyjątkowa na mapie nie tylko kraju, ale i Europy placówka. Tutaj
bada się, dokumentuje i popularyzuje wiedzę o losach jeńców wojennych
w niemieckim i sowieckim systemie totalitarnym podczas II wojny światowej. Bieżące prace i znaczenie istnienia tej placówki doceniono i przyznano
jej liczne wyróżnieniami i nagrody. Wymienić tu warto nominację w XXXIII
edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2012, nagrodę „Mosty Dialogu”
za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Śląska czy udział
w polsko-niemieckim dialogu.
Od początku 1999 r. placówkę tę, której profil działalności daleko wykracza poza region, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów
z 8 grudnia 1998 r. podporządkowano samorządowi województwa. Wraz
z tą organizacyjną zmianą zaczęły się problemy z utrzymaniem ciągłości
badań i bieżącej pracy. Szczególnie trudny dla muzeum okres nastał wraz
z trwającym już od kilku lat kryzysem. Dla przykładu podam, że przyznawana każdego roku podstawowa dotacja organizatora wynosi od 2012 r.
niezmiennie 1 tysiąc 400 zł – tyle samo, ile wynosiła w 2006 r. Trzeci rok
z rzędu nie są wypłacane premie należne zatrudnionym, a w pierwszym
półroczu 2013 r. o połowę zostały obniżone dodatki funkcyjne. Rośnie za to
wynikające z braku perspektyw na polepszenie sytuacji zmęczenie, zniechęcenie i rozgoryczenie zespołu.
Najbardziej oszczędne szacunki wskazują, że zatrzymanie procesu upadku muzeum, utrzymanie jego pracy na poziomie, który sprawi, że będzie pozytywnie postrzegane zarówno przez nasze społeczeństwo, jak i przez licznie
odwiedzających je gości z zagranicy, wymaga natychmiastowego wsparcia
kwotą wynoszącą 700 tysięcy zł.
Wydaje się, że tylko resort, którym Pan kieruje, jest w stanie uchronić tę
cenną i wyjątkową dla kultury polską placówkę. Ciągnące się przez lata problemy finansowe wskazują, iż należałoby wszcząć prace nad możliwością
ponownego podporządkowania Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Sytuacja w muzeum jest dramatyczna!
Źle by się stało, gdyby trwające już dwie kadencje rządy Platformy Obywatelskiej przeszły do historii CMJW jako czas likwidacji muzeum z powodu
braku odpowiednich środków i zaniedbań organizacyjnych.
Będę niezwykle zobowiązany za informacje na temat możliwości finansowego wsparcia muzeum przez resort oraz rozpoczęcia działań administracyjnych i legislacyjnych zmieniających administracyjne usytuowanie tego
muzeum.
Łączę wyrazy szacunku
Aleksander Świeykowski
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Odpowiedź
Warszawa, 26 czerwca 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Aleksandra Świeykowskiego, przesłane
w piśmie o sygn. BPS/043-52-2289/14, w sprawie Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz możliwych form pomocy Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie proszę o przyjęcie przez pana senatora poniższych wyjaśnień.
Na wstępie chciałabym podkreślić, że zdaję sobie w pełni sprawę z trudnej sytuacji
Muzeum, podobnie jak z jego wyjątkowości i znaczenia, jako instytucji o szerokim
obszarze zainteresowań, od tematyki jenieckiej, poprzez opiekę nad jednym z najciekawszych i największych cmentarzy wojennych w Polsce, po komunistyczne obozy
pracy na Śląsku.
Prawo finansów publicznych nie daje żadnej możliwości przekazania z budżetu
państwa środków na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury, w tym
fundusz wynagrodzeń. Istniejące mechanizmy funkcjonowania mecenatu państwa
pozwalają jedynie, w ramach Programów Ministra, na wspieranie konkretnych działań
merytorycznych. Wiem, że projekty przygotowywane przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu regularnie takie wsparcie uzyskują. Traktuję to jako argument świadczący, że warto szukać także niestandardowych sposobów wsparcia tak wartościowej placówki, ale zdaję sobie sprawę, że dofinansowanie
w ramach Programów nie rozwiązuje istoty problemu. Mecenat państwa ma na celu
inspirowanie powstawania ciekawych i wartościowych inicjatyw kulturalnych, a nie
pomoc w utrzymaniu obsady etatowej w instytucjach należących do sektora finansów
publicznych.
Realizowana od lat polityka przejmowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego bezpośredniej odpowiedzialności za tereny najważniejszych miejsc pamięci narodowej – przejęcie na przestrzeni ostatnich lat terenów byłych niemieckich
obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze – dotyczy konkretnych terenów, a nie instytucji (choć towarzyszą jej często, jako efekt uboczny, również zmiany instytucjonalne).
Dobór miejsc oparty jest o kryterium skali zbrodni na obywatelach państwa polskiego oraz innych państw, dokonanych na danym obszarze. W niektórych przypadkach
ustawodawca z góry określił zbiór miejsc, których ochrona jest szczególnym zadaniem
organów administracji rządowej, jak np. w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, która określa osiem takich miejsc, w tym
wspomniane tereny poobozowe w Sobiborze i Bełżcu. Należy podkreślić, że proces
sukcesywnego przejmowania odpowiedzialności za te miejsca nie jest jeszcze zakończony nawet w przypadku miejsc wymienionych w tej ustawie.
Nie sposób się nie zgodzić, że tzw. muzea martyrologiczne – do których zaliczam
Centralne Muzeum w Łambinowicach-Opolu – są instytucjami, których funkcjonowanie jest szczególnie istotne z punktu widzenia interesów państwa i podtrzymania
tożsamości narodowej. Przy tym, z uwagi na rodzaj prowadzonej przez nie działalności, w zdecydowanie mniejszym stopniu, niż od innego rodzaju muzeów i instytucji
kultury, można od nich oczekiwać, że będą w stanie generować dodatkowe dochody
poprzez podejmowanie przedsięwzięć motywowanych także komercyjnie, gdyż nie takie jest ich zadanie. Tak samo, jak w wypadku innych placówek samorządowych, nie
oznacza to, że organizatorem wszystkich muzeów martyrologicznych w kraju powinien automatycznie stawać się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oceniam
jednak, że jest to wystarczająca przesłanka do podjęcia prób stworzenia swego rodzaju mechanizmu wspomagającego dla muzeów martyrologicznych, tak, aby w ślad za
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niewątpliwym interesem, jaki państwo ma w samym istnieniu – a nie tylko konkretnych, ograniczonych w czasie, projektach merytorycznych – muzeów martyrologicznych, mogły zostać przeznaczone również na ten cel państwowe środki, bezpośrednio
i na podstawie przejrzystych, precyzyjnie określonych kryteriów. Taki mechanizm,
w takiej formie nigdy jednak wcześniej od czasu reformy samorządowej nie funkcjonował, dlatego też w Ministerstwie od dłuższego już czasu trwają prace nad możliwymi
sposobami rozwiązania problemu. Sprowadzić je można do dwóch:
1) uruchomienia w ramach systemu mecenatu państwa odrębnego programu
wspierającego, pod określonymi warunkami i w ograniczonej perspektywie czasowej, budżet samorządowych muzeów martyrologicznych w części przeznaczonej na wydatki bieżące, w tym fundusz wynagrodzeń;
2) nowelizacji ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, polegającą na doprecyzowaniu zadania Rady określonego w art. 3
pkt 4 („sprawowanie funkcji opiniodawczej i opiekuńczej wobec muzeów walk
i męczeństwa, a w szczególności: w Oświęcimiu-Brzezince, na Majdanku,
w Sztutowie, w Łambinowicach, w Żabikowie, w Rogoźnicy, w Treblince i Radogoszczy”) w sposób dający Radzie OPWiM konkretne narzędzia i uprawnienia do
wspierania budżetu samorządowych muzeów martyrologicznych, lub, w celu
osiągnięcia analogicznego efektu, nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony
pamięci walk i męczeństwa. Obecnie Rada jest takich narzędzi pozbawiona.
Odnośnie do pierwszego wariantu, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie przygotowywany jest projekt regulaminu takiego programu Ministra.
Odnośnie do drugiego wariantu, informuję, że nowelizacji takiej musiałaby równolegle towarzyszyć nowelizacja całej ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. O ile nie mam wątpliwości, że wszystkie te
zmiany są niezbędne, o tyle dokonanie ich w tym momencie wymaga podjęcia decyzji
mających istotny wpływ na harmonogram prac i priorytety legislacyjne całego Ministerstwa.
W ciągu najbliższych miesięcy zostanie rozstrzygnięte, czy możliwe jest rozwiązanie problemu na drodze jednego z dwóch wyżej wymienionych rozwiązań.
Z wyrazami szacunku
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Jana Marii Jackowskiego oraz Przemysława Błaszczyka
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego,
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy się do Panów Ministrów, Pana Prokuratora Generalnego
i Pani Rzecznik o sprawiedliwość dla pana Krystiana B., którego dramatyczna historia przedstawiona została w programie „Państwo w Państwie”
w TV Polsat.
Krystian B., siedemdziesięciojednoletni obecnie człowiek, od ośmiu lat
przetrzymywany jest w zakładzie psychiatrycznym na mocy postanowienia
Sądu Rejonowego w Rybniku z 9 listopada 2005 r. Pan B. był podejrzany
o używanie gróźb bezprawnych wobec sąsiada. Zarzut był wątpliwy, wszystko opierało się na jednym niepopartym dowodami pomówieniu, które nie powinno być uznane za wystarczający dowód popełnienia czynu. Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich orzeczeniach wyrażał pogląd, że do pomówienia
należy podchodzić ostrożnie i szukać dla niego wsparcia w innych dowodach.
W sprawie pana B. nie szukano, nie było żadnych konfrontacji, a pokrzywdzony po kilku latach nawet nie pamiętał, że taki incydent miał miejsce, co
oświadczył w rozmowie z dziennikarką we wspomnianym programie.
Na podstawie bardzo powierzchownych badań psychiatrycznych (lekarze zeznali przed sądem, że badanie trwało czterdzieści pięć minut, pan B.
twierdzi, że dwie minuty) pan B. został uznany za niepoczytalnego, a zarazem za niebezpiecznego dla otoczenia sprawcę i osadzony w zakładzie
psychiatrycznym, gdzie jest przetrzymywany do dziś. Gdyby ten człowiek
popełnił zarzucany czyn, dostałby może rok w zawieszeniu albo być może
nawet warunkowo umorzono by postępowanie. Tymczasem ten stary człowiek, który nigdy nikogo nie skrzywdził, siedzi w zakładzie psychiatrycznym już osiem lat!
Okazało się również, że w czasie pobytu w zakładzie psychiatrycznym
pan B. przez dwa lata przetrzymywany był w warunkach o najsurowszym
rygorze bez decyzji sądu. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za to bezprawie. Prokuratura uznała to za drobny błąd.
Zdumiewający jest również fakt, że w trakcie wykonywania środka zabezpieczającego Sąd Rejonowy w Rybniku wydał orzeczenie nakazujące intensyfikację leczenia pana B., w związku z czym aplikowano mu bardzo
silne leki psychotropowe.
Osadzenie pana B. w zakładzie psychiatrycznym jest absolutnym bezprawiem. Zgodnie z art. 94 §1 k.k. takie osadzenie może nastąpić jedynie
w razie popełnienia czynu o znacznej społecznej szkodliwości. Panu B. zarzucono przestępstwo groźby karalnej z art. 190 §1 k.k., w przypadku którego zagrożenie karą wynosi do dwóch lat pozbawienia wolności. Łagodność
tej sankcji w żadnym razie nie pozwala uznać tego czynu za czyn o wysokiej
społecznej szkodliwości, nie było więc żadnych podstaw do internacji w zakładzie zamkniętym.
Uważamy, że w tej sprawie mamy do czynienia z wielką krzywdą człowieka i z gigantycznym nadużyciem prawa przez sąd. Mamy do czynienia
z praktyką nadużywania psychiatrii rodem z najgorszych czasów komunizmu w dawnym Związku Sowieckim albo ze współczesnego systemu sprawiedliwości w Północnej Korei.
Oczekujemy, że Państwo w ramach swoich kompetencji zbadają sprawę
i podejmą odpowiednie działania, by ta krzywda została natychmiast przerwana i naprawiona.
Z treści programu „Państwo w Państwie” (prosimy o zapoznanie się z nią)
wynika, że w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku może przebywać wielu
innych pacjentów osadzonych tam bez dostatecznych przesłanek, podejrzanych o czyny niemające dużej szkodliwości.
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Prosimy także o pilne działanie, bo ta sprawa jest przerażająca, woła
o pomstę do nieba jako akt bezprzykładnego łamania prawa w majestacie
sądu.
Oczekujemy, że Pan Minister Sprawiedliwości, Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw Obywatelskich pilnie zbadają podstawy wniesienia
kasacji od orzeczenia, na mocy którego pan B. znalazł się – naszym zdaniem, bezprawnie – w szpitalu psychiatrycznym.
Oczekujemy, że Pan Minister Zdrowia i Pan Prezes Najwyższej Izby Kontroli zarządzą pilne kontrole przestrzegania praw pacjentów w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku, gdyż przypadek pana B. wskazuje na możliwość
drastycznych nadużyć.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Jan Maria Jackowski
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 13 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2014 roku, nr BPS/043-52-2290-MS/14,
przy którym przesłano oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marię Jackowskiego i Przemysława Błaszczyka, na 52. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 kwietnia 2014 r., w sprawie Krystiana B., przebywającego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na skutek zastosowania wobec ww. środka
zabezpieczającego przez Sąd Rejonowy w Rybniku w sprawie II K 192/05, uprzejmie
informuję.
Analiza zawartej w ww. oświadczeniu problematyki w istocie dotyczy zagadnień
odnoszących się do oceny zasadności rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Rybniku
w sprawie II K 192/05 o umieszczeniu Krystiana B. zamkniętym zakładzie psychiatrycznym tytułem zastosowanego wobec niego środka zabezpieczającego, jako sprawcy czynu zabronionego popełnionego w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 §1
k.k. oraz zasadności stosowania ww. środka do chwili obecnej, która to problematyka
zastrzeżona jest do wyłącznej jurysdykcji niezależnego sądu. Wydane zaś przez ten
Sąd orzeczenia z rozstrzygnięciami w przedmiotowym zakresie mogą być kontrolowane jedynie na drodze międzyinstancyjnej poprzez wniesienie w ustalonym terminie
odwołania do sądu wyższej instancji.
Zgodnie z Konstytucją RP art. 10 obowiązuje zasada trójpodziału władzy, według
której władza sądownicza jest wyodrębniona od władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy. Sprawy powinny być rozpoznawane przez
właściwe, niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy, w których orzekają niezawiśli
w sprawowaniu swego urzędu sędziowie, którzy podlegają tylko Konstytucji i ustawom (art. 45 ust. 1, 177 i 178 Konstytucji RP).
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Nadzór nad działalnością orzeczniczą sądów powszechnych sprawuje Sąd Najwyższy – art. 183 ust. 1 Konstytucji RP.
Ustalone w Konstytucji RP uprawnienia dla Ministrów nie przewidują jakichkolwiek
uprawnień do ingerencji w sferę orzeczniczą sądów. Konstytucja RP wprost zakazuje prowadzenia działań sprzecznych z obowiązkami publicznymi ministrów (art. 149 i 150).
Zgodnie z ww. regulacjami Konstytucji RP oraz art. 9a §2 oraz art. 37g ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity z 2013 r.,
poz. 427 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości sprawuje nad sądami powszechnymi
wyłącznie zewnętrzny nadzór administracyjny, który nie może wkraczać w sferę niezawisłości sędziowskiej, a dotyczy jedynie nadzoru nad działalnością sądów, o jakiej
mowa w art. 8 pkt 2 cyt. ustawy, który obejmuje np. m.in. kontrolowanie wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych.
Tym samym podnoszone w interwencji zastrzeżenia co do trafności merytorycznego
rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie nie mogą stanowić podstawy do podejmowania przez Ministra Sprawiedliwości działań, w celu zmiany zapadłego orzeczenia ww.
Sądu co do dalszego stosowania środka zabezpieczającego wobec Krystiana B.
Zgodnie z art. 203 i 204 k.k.w. kierownik zakładu zamkniętego, w którym stosuje
się środek zabezpieczający, nie rzadziej niż co 6 miesięcy przesyła do sądu opinię
o stanie zdrowia sprawcy i jego postępach w leczeniu, w tym wskazuje czy istnieje konieczność dalszego stosowania tego środka, a sąd na tej podstawie decyduje
o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego. W przypadku gdy dalsze stosowanie środka zabezpieczającego wobec sprawcy nie jest konieczne opinię o stanie jego
zdrowia kierownik zakładu zamkniętego nadsyła bezzwłocznie do sądu, który bezzwłocznie orzeka w tym zakresie.
Niezależnie od powyższego w niniejszej sprawie Prokurator Generalny, a także
Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację (art. 521 §1 k.p.k.).
Strona może także rozważyć złożenie wniosku o wznowienie postępowania, jeżeli
uważa, że zachodzą przesłanki do złożenia takiego wniosku.
Z poczynionych ustaleń wynika, że Sąd Rejonowy w Rybniku postanowieniem z dnia
9 listopada 2005 r. w sprawie II K 192/05 na mocy art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. z uwagi na
przesłanki z art. 31 §1 k.k. umorzył postępowanie o czyn z art. 190 §1 k.k. polegający
na grożeniu innej osobie pozbawieniem jej życia, które to groźby wzbudziły u niej uzasadnioną obawę ich spełnienia i na mocy art. 93 k.k. i art. 94 §1 k.k. zastosował wobec
Krystiana B. środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Krystian B. brał udział wraz ze swym obrońcą w posiedzeniach Sądu.
W kwestii poczytalności Krystiana B. wypowiadały się dwa zespoły biegłych psychiatrów i psychologa, i oba potwierdziły tezę o jego stanie niepoczytalności w czasie
popełnienia czynu i wskazały na potrzebę umieszczenia go w zamkniętym zakładzie
psychiatrycznym. Zdiagnozowano u niego trwające od kilku lat objawy choroby psychicznej o obrazie zaburzeń urojeniowych z kręgu paranoi. Z uwagi na zdiagnozowane
schorzenie biegli stwierdzili, że istnieje wysokie i realne prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez sprawcę czynów o znacznej szkodliwości społecznej.
Orzeczenie Sądu Rejonowego w Rybniku zostało utrzymane w mocy po rozpoznaniu odwołania ww. i jego obrońcy przez Sąd Okręgowy w Gliwicach V Wydział Karny Zamiejscowy w Wodzisławiu Śl. (orzeczenie z dnia 10 stycznia 2006 r. sygn. akt
V Kz 450/05).
Komisja Psychiatryczna do spraw Środków Zabezpieczających w swojej opinii
z dnia 17 marca 2006 r. wskazała jako miejsce wykonywania orzeczonego środka
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, do którego Krystian B. został
przyjęty zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 19 kwietnia
2006 r. w dniu 9 czerwca 2006 r.
Począwszy od listopada 2006 r. co 6 miesięcy Dyrektor ww. Szpitala przesyłał Sadowi Rejonowemu w Rybniku opinie o stanie zdrowia Krystiana B., a Sąd na podstawie art. 204 k.k.w. orzekał o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego. Do chwili
obecnej w tym przedmiocie zapadło 16 orzeczeń, przy czym Sąd Okręgowy w Gliwicach ośmiokrotnie rozpatrywał odwołania od takich orzeczeń na skutek składanych
zażaleń sprawcy lub jego obrońcy.
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Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 24 lutego 2014 r. w przedmiocie
dalszego stosowania środka zabezpieczającego z uwagi na konieczność dopuszczenia
opinii lekarzy psychiatrów spoza ww. Szpitala.
Już wcześniej w dniu 28 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy w Rybniku dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa ze Szpitala Psychiatrycznego
w Toszku, która nie została jednak sporządzona z uwagi na brak zgody Krystiana B.
na przeprowadzenie niezbędnych badań.
Niezależnie od powyższego Sąd z uwagi na zawarty w opinii o stanie zdrowia z dnia
6 marca 2012 r. wniosek lekarzy o zmianę miejsca wykonywania środka zabezpieczającego zwrócił się do Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających. W tym
przedmiocie to Komisja stwierdziła, że brak jest podstaw do zmiany miejsca wykonywania przedmiotowego środka. Także na kolejne badania przez lekarzy spoza ww.
ośrodka Krystian B. nie wyraził zgody.
Dopiero na kolejny wniosek Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 12 lutego 2014 r.
do Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających, Komisja w opinii z dnia
25 lutego 2014 r. wskazała nowe miejsce wykonywania środka zabezpieczającego
tj. Szpital Psychiatryczny w Toszku, do którego w dniu 14 kwietnia 2014 r. Krystian B.
został przetransportowany na podstawie postanowienia z dnia 7 kwietnia 2014 r. ww.
Sądu, w przedmiocie nowego miejsca wykonywania środka.
Zwłoka w wydaniu tego orzeczenia spowodowana była koniecznością rozpoznania
przez Sąd Okręgowy w Gliwicach zażalenia Krystiana B. i jego obrońcy na postanowienie z dnia 24 lutego 2014 r. o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego.
Ponadto jak ustalono, w 2007 r. sprawa była badana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który poinformował, że nie wniesie kasacji.
W dniu 3 października 2012 r. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych miała miejsce wizytacja Komisji ds. Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia,
dotycząca zbadania sposobu wykonywania środka zabezpieczającego wobec Krystiana B. Ww. Komisja w zasadzie nie dopatrzyła się nieprawidłowości w wykonywaniu
wobec ww. środka zabezpieczającego. Z podnoszonych przez pacjenta zarzutów wskazała za zasadny jedynie fakt, iż wbrew orzeczeniu sądu przebywał on w okresie od
4 lipca 2006 r. do 29 maja 2008 r. na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. Nieprawidłowość ta została wytknięta Sądowi Rejonowemu w Rybniku, po rozpoznaniu
skargi Krystiana B. przez sędziego penitencjarnego.
Obecnie sprawa Krystiana B. pozostaje pod nadzorem Prezesa Sądu Okręgowego
w Gliwicach, który zobowiązał Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku do składania co
3 miesiące informacji o przebiegu postępowania.
Aktualne toczy się postępowanie w przedmiocie dalszego stosowania detencji wobec ww., jak już powyżej wspomniano, z uwagi na uchylenie orzeczenia Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 24 lutego 2014 r. przez Sąd Okręgowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014 r. z powodu konieczności zasięgnięcia opinii biegłych
lekarzy spoza Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Nie stwierdzono przewlekłości w toku postępowania wykonawczego. Wszystkie
czynności podejmowane były bez zbędnej zwłoki. Jedyne ww. uchybienie Sądu Rejonowego w Rybniku zostało zauważone i wytknięte temu Sądowi przez sędziego penitencjarnego.
Na marginesie należy podnieść, że oparcie się przez sąd na jednym dowodzie (tutaj zeznaniach osoby pokrzywdzonej), nie stanowi o błędnym procedowaniu sądu,
albowiem przepisy Kodeksu postępowania karnego opierają się na swobodnej ocenie
dowodów i nie przewidują jakichkolwiek kryteriów ilościowych w odniesieniu do dowodów będących podstawą ustaleń faktycznych.
Niezrozumiałe jest też używanie do zeznań świadka (pokrzywdzonego) słowa „pomówienie” w potocznym jego znaczeniu. Poglądy Sądu Najwyższego odnośnie do pomówienia i stosowanych do niego kryteriów oceny wiarygodności, jak też konieczności
poszukiwania dla niego wsparcia w innych dowodach, dotyczą takich źródeł dowodowych, jak wyjaśnienia bądź zeznania osób, które same uczestniczyły w popełnieniu
przestępstwa.
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Również zarzutom powierzchowności przeprowadzonych badań psychiatrycznych
przeczy fakt, iż w toku postępowania poprzedzającego umieszczenie Krystiana B.
w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, badany był on przez dwa zespoły biegłych psychiatrów i psychologa. Ponadto systematycznie co 6 miesięcy w przedmiocie
jego stanu zdrowia wypowiadali się lekarze psychiatrzy ze Szpitala, w którym został
umieszczony, potwierdzając pierwotnie postawioną diagnozę.
W świetle ww. informacji oraz objęcia nadzorem przez Prezesa Sądu Okręgowego
w Gliwicach dalszego stosowania środka zabezpieczającego wobec Krystiana B., należy stwierdzić, że aktualnie brak jest podstaw do podejmowania dalszych dodatkowych
działań ze strony Ministra Sprawiedliwości, w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego.
Na zakończenie należy nadmienić, że Minister Sprawiedliwości ustalając na
podstawie art. 37g §1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 427 z p. zm.) Ogólne kierunki
wewnętrznego nadzoru administracyjnego w 2014 r. dla prezesów sądów apelacyjnych, w zakresie wykonywania orzeczeń, wskazał objęcie czynnościami nadzorczymi
wykonywanie środków zabezpieczających, polegających na umieszczeniu i leczeniu
sprawcy (skazanego) w zakładzie psychiatrycznym (art 94 k.k.), w zakładzie karnym,
w którym stosowane są środki lecznicze lub rehabilitacyjne (art. 95 k.k.), w zakładzie
zamkniętym lub na leczeniu ambulatoryjnym (art. 95a k.k.) oraz w zakładzie leczenia
odwykowego (art. 96 k.k.).
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Stanisław Chmielewski
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 8.05.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r., nr BPS/043-52-2290-PG/14, oświadczenie Panów senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Jana
Marii Jackowskiego i Przemysława Błaszczyka złożone na 52. posiedzeniu Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2014 r., dotyczące zbadania podstaw do
wniesienia kasacji od postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 stycznia
2006 r., sygn. akt V Kz 450/05, utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 9 listopada 2005 r., sygn. akt III K 192/05 w przedmiocie umorzenia postępowania karnego wobec Krystiana B. i zastosowania wobec niego środka
zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, uprzejmie
informuję, iż akta niniejszej sprawy były przedmiotem analizy w Biurze Postępowa-
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nia Sądowego byłej Prokuratury Krajowej w 2006 roku. W jej wyniku nie znaleziono
podstaw do wniesienia kasacji, o czym poinformowano Krystiana B. pismem z dnia
26 czerwca 2006 r., sygn. PR-V-861-1165/06.
Po uzyskaniu prasowej informacji dotyczącej wyemitowanego w telewizji Polsat
w programie „Państwo w państwie” materiału, z którego wynikało, iż Krystian B. nadal przebywa w zakładzie psychiatrycznym, podjęto decyzję o potrzebie ponownego
zbadania akt sprawy Sądu Rejonowego w Rybniku o sygn. III K 192/05 oraz akt postępowania wykonawczego. W związku z powyższym w dniu 14 kwietnia 2014 r. zarejestrowano sprawę w Zespole Kasacji Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej pod sygn. PG IV KSK 545/14 i zwrócono się do Sądu Rejonowego
w Rybniku z prośbą o wypożyczenie akt.
Z informacji przekazanej do Departamentu Postępowania Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rybniku w piśmie z dnia 5 maja 2014 r. wynika jednakże, iż akta tej sprawy
w chwili obecnej nie mogą zostać nadesłane do Prokuratury Generalnej z uwagi na
konieczność wydania opinii przez biegłych. W przypadku stosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, nie
rzadziej niż co 6 miesięcy sporządzana jest bowiem i przesyłana do sądu opinia o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zakładzie, postępach w jego leczeniu lub terapii
wraz z informacją, czy dalsze pozostawanie w zakładzie jest konieczne.
O zajętym w tej sprawie stanowisku zostanie Pani Marszałek poinformowana niezwłocznie po uzyskaniu akt i zapoznaniu się z nimi w Departamencie Postępowania
Sądowego.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 13.05.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na prośbę skierowaną do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie p. Krystiana B. uprzejmie informuję, iż akta Sądu Rejonowego w Rybniku, ozn. sygn. II K 192/05. zostaną poddane analizie pod kątem istnienia przesłanek
do wniesienia kasacji.
Po zbadaniu wymienionych akt poinformuję Panią Marszałek o stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich zajętym w sprawie.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
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Odpowiedź
RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 29.09.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na prośbę skierowaną do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie p. Krystiana B. uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację na korzyść p. Krystiana B. od prawomocnego postanowienia
Sądu Okręgowego w Gliwicach, V Wydziału Karnego Zamiejscowego w Wodzisławiu
Śląskim, z dnia 10 stycznia 2006 r., sygn. akt V Kz 450/05, utrzymującego w mocy
postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 9 listopada 2005 r., sygn. akt
III K 192/05.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2014 r.
Sąd Rejonowy w Rybniku uchylił środek zabezpieczający w postaci umieszczenia
w SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku p. Krystiana B. i zarządził natychmiastowe zwolnienie go z placówki.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk

Odpowiedź
ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 20 października 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Prokuratora Generalnego z dnia 08 maja 2014 r., sygn.
PG IV KSK 545/14 skierowanego do Pani Marszałek, dotyczącego oświadczenia Senatorów złożonego na 52. posiedzeniu Senatu w sprawie Krystiana B., dodatkowo
uprzejmie informuję, że w dniu 07 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Rybniku poinformował Prokuraturę Generalną, że żądane akta o sygn. III K 192/05 zostały przesłane
Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
W dniu 30 września 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przy piśmie
II.511.980.2014.IK przesłał do Prokuratury Generalnej odpis wniesionej w trybie
art. 521 §1 k.p.k. kasacji do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 stycznia 2006 r., sygn. V Kz 450/05, utrzymującego
w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 09 listopada 2005 r.,
sygn. III K 192/05, na korzyść Krystiana B.
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Wraz z kasacją Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał do Sądu Najwyższego akta
sprawy przeciwko Krystianowi B.
Należy podkreślić, że wniesienie kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich, co
prawda nie wyklucza możliwości wywiedzenia kasacji przez Prokuratora Generalnego,
jednakże rodzaj sformułowanego w niej zarzutu i wniosku, czyni niecelowym wywodzenie kolejnej kasacji, w identycznym zakresie, w trybie art. 521 §1 k.p.k.
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand

Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2014.05.08
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r., znak: BPS/043-52-2290-MZ/14, przekazujące oświadczenie Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Senatora RP
wspólnie z innymi senatorami, w sprawie sytuacji Pana Krystiana B. uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych informacji.
Uprzejmie informuję, iż z dokumentacji uzyskanej od Komisji psychiatrycznej
ds. środków zabezpieczających, która działa przy Ministrze Zdrowia, wynika iż ww.
Komisja wskazała środek zabezpieczający o podstawowym stopniu zabezpieczenia,
na podstawie dokumentacji przesłanej przez sąd kierujący Pana Krystiana B. do leczenia w zakładzie zamkniętym. Komisja zajmuje się jedynie wskazaniem miejsca
rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia pacjenta skierowanego przez sąd do pobytu
w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd Rejonowy w Rybniku po raz pierwszy
zwrócił się o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie w dniu 14.02.2006 r. Kolejne
opinie Komisji zostały wydane 11.04.2012 r. i 26.02.2014 r. Każdorazowo o wydanie
opinii do Komisji zwracał się Sąd Rejonowy w Rybniku, Wydział III Karny, Sekcja
Wykonawcza. W pierwszej opinii Komisja podtrzymała decyzję o miejscu pobytu Pana
Krystiana B., a w drugiej na wniosek lekarzy leczących wskazała inny zakład psychiatryczny – Szpital Psychiatryczny w Toszku. W każdej wydanej opinii wskazywano
środek zabezpieczający o podstawowym wzmocnieniu. Z uzyskanych informacji wynika, iż Pan Krystian B. kierował pisma do Komisji, jednakże wskazywała ona, iż nie
jest kompetentna do rozpatrywania poruszanych przez niego zagadnień i właściwym
organem jest sąd.
Ponadto w dniu 28.06.2012 r. do Komisji zwrócił się Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku z prośbą o przeprowadzenie oceny funkcjonowania
oddziału o podstawowym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu w Rybniku. Na podstawie
upoważnienia Przewodniczącego Komisji psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających została przeprowadzona wizytacja w Szpitalu w Rybniku przez dwóch lekarzy
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psychiatrów będących członkami Komisji i niebędących związanymi ze Szpitalem
w Rybniku. Wnioski Komisji jednoznacznie wskazywały, iż Pan Krystian B. przebywa
w warunkach detencji na podstawie postanowień sądu o zastosowaniu podstawowego środka zabezpieczającego. Jednocześnie Pan Krystian B. był wielokrotnie badany
przez różne zespoły lekarzy psychiatrów, którzy podtrzymywali w swoich opiniach,
iż pacjent cierpi na chorobę psychiczną. W celu ponownej weryfikacji diagnozy planowano pod koniec 2012 r. zwołanie konsylium lekarskiego z udziałem specjalistów
psychiatrów z ośrodka akademickiego, jednakże Pan Krystian B. odmówił udziału
w badaniu. Pozostałe wnioski Komisji odnoszą się do poprawy komunikacji personelu
szpitala z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego a także osobistej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej Pana Krystiana B.
Z informacji uzyskanych w dniu 5 maja 2014 r. od Pana Andrzeja Krawczyka, Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, wynika iż Sąd Okręgowy w Gliwicach
podtrzymał decyzję o stosowaniu środka zabezpieczającego wobec Pana Krystiana B.,
a pacjenta przeniesiono do Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Ponadto pragnę zapewnić, iż Szpital Psychiatryczny w Rybniku podlega stałej kontroli sędziów penitencjarnych Sądu Okręgowego w Gliwicach, którzy oceniają m.in.
legalność pobytu pacjentów w warunkach detencji, a także formułują zalecenia wobec
zarządzających szpitalem.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki

Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 20 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 16 kwietnia 2014 r. przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami na 52. posiedzeniu Senatu RP w dniu
10 kwietnia 2014 r. – zawierające prośbę o podjęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli
kontroli przestrzegania praw pacjentów w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku, uprzejmie informuję, że NIK podjęła badała dotyczące lecznictwa psychiatrycznego i przestrzegania praw w ramach kontroli przeprowadzonych w latach 2011–2012, m.in.: Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym, oraz Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej ze szczególnym
uwzględnieniem opieki stacjonarnej.
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Jednakże w związku z przekazanym przez Panią Marszałek oświadczeniem senatorów, Izba rozważa możliwość przeprowadzenia w IV kwartale 2014 r. kontroli
przestrzegania praw pacjentów przebywających we wskazanym Szpitalu w Rybniku.
O ostatecznej decyzji co do terminu jej rozpoczęcia zostanie Pan Marszałek poinformowany odrębnym pismem.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że ochrona praw pacjentów
w lecznictwie psychiatrycznym zależy m.in. od działalności rzeczników praw pacjenta
szpitala psychiatrycznego. W trakcie corocznej kontroli wykonania budżetu państwa
przez Rzecznika Praw Pacjenta, NIK zwraca uwagę na sytuację w tym zakresie. Jak
wykazała ostatnia kontrola, rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym nie osiągnięto
założonej liczby pięćdziesięciu rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego,
przyjętej przy tworzeniu ustawy z dnia 1 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski

Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 30 marca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, uprzejmie informuję, że Najwyższa
Izba Kontroli podjęła kontrolę doraźną pn. Przestrzeganie praw pracjenta w SP ZOZ
Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Badania kontrolne obejmować będą w szczególności kwestie dotyczące przestrzegania przepisów
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przy przyjmowaniu i leczeniu pacjentów
szpitala psychiatrycznego, stosowania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej oraz zapewnienia dostępu pacjentów do Rzecznika Praw Pacjenta.
O dokonanych w toku kontroli ustaleniach zostanie Pan Marszałek poinformowany odrębnym pismem, po zakończeniu czynności związanych z procesem kontrolnym.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
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Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 31 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, uprzejmie informuję, że Najwyższa
Izba Kontroli zakończyła kontrolę doraźną pn. Przestrzeganie praw pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej
nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie w latach
2012–2014 r.
Szczegółowe informacje na temat ustaleń ww. kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Dyrektora Szpitala, którego kopię przekazuję
Panu Marszałkowi w załączeniu.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
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NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach

LKA.411.005.01.2015
S/15/003

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice
T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30
lka@nik.gov.pl
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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer
i tytuł kontroli
S/15/003 – Przestrzeganie praw pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
Kontroler
Wojciech Graca, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli
nr 93213 z 17 marca 2015 r.
(dowód: akta kontroli str. 1–2)
Jednostka
kontrolowana
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik1
Kierownik
jednostki
kontrolowanej
Andrzej Krawczyk, Dyrektor2
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej
nieprawidłowości3 działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie w latach 2012–2014.
Uzasadnienie
oceny ogólnej
Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności:
– przestrzeganie procedur związanych z przyjmowaniem do Szpitala oraz wypisywaniem ze Szpitala pacjentów zarówno za zgodą, jak i bez ich zgody;
– zapewnienie możliwości wysłuchania przez sędziego wszystkim
pacjentom, którzy nie wyrażali zgody na dalszy pobyt oraz przyjętym bez ich zgody na podstawie art. 23 i art. 24 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego4;
– zapewnienie przestrzegania wymogów dotyczących stosowania
środków przymusu bezpośredniego;
– prawidłowe ujmowanie ww. zdarzeń w dokumentacji medycznej;
– rzetelne informowanie pacjentów o ich prawach oraz zapewnienie
dostępu do Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego5.
1
2
3

4
5

Zwany dalej „Szpitalem”.
Od 1 sierpnia 2010 r., zwany dalej: „Dyrektorem”.
Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm., zwanej dalej „ustawa o ozp”.
Zwanego dalej „Rzecznikiem”.
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Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła zbyt późnego wystąpienia
do sądu o przedłużenie pobytu pacjenta, co skutkowało jego siedmiodniowym pobytem w Szpitalu bez aktualnego orzeczenia sądu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Przestrzeganie praw pacjenta
Opis stanu
faktycznego
1.1. W badanym okresie6 do Szpitala przyjęto ogółem 12 075 pacjentów, w tym 11 766 (97,4%) pacjentów na podstawie ustawy
o ozp.
(dowód: akta kontroli str. 5–103)
1.1. a) Przyjęto 9 4487 (78,2%) pacjentów za ich zgodą, tj. na podstawie art. 22 ust 1 ustawy o ozp. W wyniku kontroli dokumentacji
158 z tych pacjentów (0,2%), stwierdzono, że wszyscy zostali przyjęci do Szpitala na podstawie ważnego skierowania, a ich przyjęcie było poprzedzone badaniem przez lekarza wyznaczonego do tej
czynności, który stwierdził, że są wskazania do przyjęcia. Zgodę
pacjenta na przyjęcie do Szpitala każdorazowo odnotowywano na
Oświadczeniu pacjenta/przedstawiciela ustawowego przy przyjęciu do Szpitala Psychiatrycznego9, co pacjent potwierdzał własnoręcznym podpisem. W żadnym z objętych kontrolą przypadków
wypisania pacjenta nie nastąpiło na własne żądanie. W badanej
dokumentacji medycznej pacjentów nie stwierdzono przypadków,
aby w trakcie pobytu w Szpitalu występowali oni o zgodę kierującego oddziałem na okresowe przebywanie poza Szpitalem bez
wypisywania z niego. Dwóch spośród objętych kontrolą pacjentów
przebywało poza Szpitalem bez wypisywania – zostali skierowani
na tzw. Indywidualny Trening Rehabilitacji Domowej10, co odnotowano na znajdującej się w dokumentacji karcie ITRD.
(dowód: akta kontroli str. 6, 104–110, 114–123)
1.1. b) Przyjęto 1 50111 (12,4%) pacjentów bez ich zgody oraz 81712
(6,8%) pacjentów niezdolnych do wyrażenia zgody – po uzyskaniu
zgody sądu, tj. na podstawie art 22 ust. 2 ustawy o ozp. Kontrolą
objęto dokumentację trzech piętnastoosobowych grup pacjentów,
którzy nie wyrazili zgody, stanowiących odpowiednio:
– 1,33% pacjentów przyjętych do Szpitala na podstawie art. 2313
ustawy o ozp, których ogółem w okresie objętym kontrolą przyjęto 1 12914;
Lata 2012–2014.
Odpowiednio 3 378, 2 968 i 3 102.
8
Szczegółowej kontroli poddano dokumentację 75 pacjentów. Doboru próby do badań dokonano w sposób losowy w oparciu o wykaz pacjentów ujętych w księdze głównej (przyjęć) z poszczególnych lat objętych kontrolą. W każdym przypadku po pięć dokumentacji z każdego
roku objętego kontrolą.
Badanie przeprowadzono przy udziale lekarza specjalisty psychiatrii zatrudnionego w Szpitalu
– Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Marka Ksola.
9
Zwanym dalej: „Oświadczeniem pacjenta”.
10
Zwany dalej „ITRD”.
11
Odpowiednio 621, 568 i 621.
12
Odpowiednio 253, 278 i 286.
13
W trybie nagłym, tj. z powodu choroby psychicznej zagrażali bezpośrednio własnemu życiu
albo życiu lub zdrowiu innych osób.
14
Odpowiednio 378, 367 i 384.
6
7
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– 4,46% pacjentów przyjętych do Szpitala na podstawie art. 2415
ustawy o ozp, których ogółem w okresie objętym kontrolą przyjęto 33616;
– 41,67% pacjentów przyjętych do Szpitala na podstawie art. 2917
ustawy o ozp, których ogółem w okresie objętym kontrolą przyjęto 3618.
Ponadto kontrolą objęto dokumentację 15 pacjentów przyjętych
za zgodą (7,4%) spośród 20319, którzy w ww. okresie nie wyrazili
zgody na dalszy pobyt.
Wszyscy objęci badaniem pacjenci zostali poinformowani o przyczynach przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
oraz prawach pacjenta20, co odnotowano w załączniku do „Historii
Choroby – Oddział Psychiatryczny w sprawie przyjęcia na mocy
art. 22 ust. 2 i 5, 23, 24, 29”21 i w Oświadczeniu pacjenta. Badanie psychiatryczne pacjentów przy przyjęciu było przeprowadzone dobrowolnie (bez użycia przymusu bezpośredniego). Przyjęcie
pacjentów na podstawie art. 23, art. 24 oraz art. 28 ustawy o ozp
zostało zatwierdzone przez kierownika oddziału w ciągu 48 godzin22, co odnotowano w zawiadomieniu o przyjęciu lub zatrzymaniu w szpitalu osoby chorej psychicznie bądź z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody, przesłanym przez kierującego oddziałem
do kierownika Szpitala. We wszystkich przypadkach, z wyjątkiem
pacjentów przyjętych na podstawie art. 2923, w ciągu 72 godzin powiadomiono o przyjęciu sąd opiekuńczy24. Wszyscy ww. pacjenci
zostali wysłuchani przez sędziego w Szpitalu25, przy czym w przypadku trzech26 z nich sędzia odstąpił od wysłuchania z uwagi na
brak kontaktu (brak zgody lub brak reakcji na pytania sędziego).
Wszyscy pacjenci zostali zapoznani z planowanym postępowaniem
leczniczym i powodami jego zastosowania27, co zostało odnotowane m.in. w Oświadczeniu pacjenta oraz w Załączniku do Historii
Choroby. O ich wypisaniu ze Szpitala każdorazowo zdecydował
lekarz kierujący oddziałem28, a w dokumentacji medycznej (m.in.
wypisie – karcie informacyjnej leczenia szpitalnego) odnotowano
uzasadnienie okoliczności ustąpienia bezpośredniego zagrożenia
dla życia tej osoby lub życia i zdrowia innych osób. Szpital każdorazowo zawiadamiał o powyższym sąd opiekuńczy29.
W trybie przymusowej obserwacji, tj. osoby których dotychczasowe zachowanie wskazuje na
to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub
zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości czy są one chore psychicznie.
16
Odpowiednio 111, 111 i 114.
17
W trybie wnioskowym, tj. osoby chore psychicznie których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego, bądź które były niezdolne do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę ich stanu zdrowia.
18
Odpowiednio 11, 10 i 15.
19
Odpowiednio 75, 57 i 71.
20
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o ozp.
21
Zwany dalej „Załącznik do Historii Choroby”.
22
Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ozp.
23
Pacjenci ci przyjmowani są do Szpitala na podstawie orzeczenia sądu.
24
Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ozp. kierownik Szpitala kierował do sądu zawiadomienie
o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.
25
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o ozp.
26
Przyjęci na podstawie art. 23 ustawy o ozp, numer księgi głównej: 2721 z 2013 r. oraz 1070
z 2014 r. oraz art. 24 ww. ustawy, numer księgi głównej: 3720 z 2013 r.
27
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o ozp.
28
Zgodnie z art. 35 ustawy o ozp.
29
Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o ozp.
15
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W przypadku objętych badaniem pacjentów przyjętych na podstawie:
– art. 23 ustawy o ozp – żaden z objętych badaniem nie wnioskował o wypisanie ze szpitala, a pięciu (33,3% badanych) wyraziło
zgodę30 na pobyt i leczenie;
– art. 24 ustawy o ozp. – dwunastu31 wyraziło zgodę na pobyt i leczenie (80,0% badanych), a pięciu (33,3%) wnioskowało o wypisanie ze szpitala i ich wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie;
– art. 29 ustawy o ozp – jeden w dniu kontroli32 nadal przebywał
w Szpitalu33;
– art. 28 ustawy o ozp34 – w dwunastu przypadkach pacjenci w trakcie dalszego pobytu35 wyrażali (również wielokrotnie)
ponowną zgodę na pobyt i leczenie (80,0%), przy czym jeden
z nich ją ostatecznie wycofał. Z kolei jeden z pacjentów został
przekazany na detencję36, tj. przyjęcie do Szpitala na podstawie
art. 94 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny37. Jedenastu z objętych badaniem pacjentów wnioskowało o wypisanie ze szpitala i w czterech przypadkach ich wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie.
(dowód: akta kontroli str. 6, 104–170)
Sąd Okręgowy w Gliwicach w latach 2012–2014 corocznie przeprowadzał okresowe kontrole w Szpitalu, z których sporządzano
sprawozdania. Każdorazowo dotyczyły one całego zakończonego
roku poprzedniego38 i obejmowały legalność przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w Szpitalu, legalność
skierowania i przebywania na Żeńskim Oddziale Odwykowym
Szpitala osób, na które nałożony został obowiązek poddania się
leczeniu odwykowemu oraz warunki w jakich przebywały te osoby. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
(dowód: akta kontroli str. 405–425)
Ponadto sędziowie penitencjarni Sądu Okręgowego w Gliwicach
przedstawili Szpitalowi dwa sprawozdania39 z wizytacji w ramach
prowadzonego nadzoru. W obu sprawozdaniach w związku ze
stwierdzonymi uchybieniami wydani zalecenia dotyczące:
– zaniechania praktyki umieszczania sprawców, wobec których
orzeczono wykonywanie środka zabezpieczającego, w oddziałach psychiatrycznych ogólnych razem z innymi pacjentami;
– całkowitego zerwania z praktyką „wyznaczania” terminu przyjęcia sprawcy do Szpitala, nawet wówczas, gdy sądy zwracają
się o podanie takiego terminu;
– dostosowania rzeczywistej pojemności oddziału przeznaczonego do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach
W drugim, trzecim (dwóch), czwartym i jedenastym dniu pobytu.
Od drugiego do siódmego dnia pobytu.
32
26 marca 2015 r.
33
Numer księgi głównej 3396 z 2014 r.
34
Pacjenci ci wycofywali zgodę na pobyt w Szpitalu w okresie od dnia przyjęcia do pół roku po
przyjęciu.
35
Po upływie od jednego do czterech dni od jej wycofania w ośmiu przypadkach podczas wizytacji i rozmowy z sędzią, a raz podczas posiedzenia sądu.
36
Orzeczenie sądu o umieszczenie sprawcy niepoczytalnego w zakładzie psychiatrycznym.
37
Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm., zwanej dalej: „k.k.”, tj. na podstawie nakazu przyjęcia wydanego przez Sąd. W tym przypadku z 2 sierpnia 2013 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu
Zdroju II Wydział Karny Sekcja Wykonawcza.
38
Kontrola roku: 2011 z 13 lutego 2012 r., 2012 z 4 stycznia 2013 r., 2013 z 10 stycznia 2014 r.
oraz 2014 z 9 stycznia 2015 r.
39
Wizytacje przeprowadzono w dniach: 3, 5, 6 marca i 20 kwietnia 2012 r. oraz 11 i 14 marca 2014 r. a sprawozdania sporządzono odpowiednio z 30 kwietnia 2012 r. oraz 24 marca
2014 r.
30
31
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wzmocnionego zabezpieczenia do pojemności ujętej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania
środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania
i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających40;
– występowania do właściwych sądów z interwencją w wypadkach, gdy w orzeczeniu sądu dotyczącym umieszczenia w Szpitalu nie określono rodzaju zakładu (zabezpieczenia41),
– dostosowania zabezpieczeń w Oddziale IX do wszystkich wymogów określonych w §4 ust. 1 ww. rozporządzenia42.
W drugim przypadku w zakresie:
– egzekwowania od sądów przekazywania odpisów postanowień
z klauzulami prawomocności i wykonalności,
– niezwłocznego zwalniania sprawców, tj. w dniu wpłynięcia
z sądu stosownej dokumentacji.
W drugim sprawozdaniu sędzia potwierdził wykonanie poprzednich
zaleceń. W obu przypadkach Szpital poinformował Sąd Okręgowy
w Gliwicach o przyjęciu ww. zaleceń do wiadomości i stosowania.
Zapewnił, że każdorazowo Szpital informuje zainteresowany Sąd
o konieczności nadania postanowieniom klauzuli prawomocności
i wykonalności, a ponadto poinformował o ich omówieniu na zebraniu z Kierownikami oddziałów i Zespołem ds. Orzecznictwa Sądowo-Psychiatrycznego Szpitala, w tym w zakresie niezwłocznego
zwalniania sprawców.
(dowód: akta kontroli str. 426–438, 447–461)
1.2. W badanym okresie do Szpitala przyjęto 309 pacjentów na
podstawie innych ustaw niż ustawa o ozp, z tego:
– 26443 pacjentów przyjęto na podstawie art. 94 k.k. (detencja),
a średnia długość ich pobytu wynosiła 436 dni44,
– 32 pacjentów45 przyjęto na podstawie art. 20346 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego47. Ww. pacjenci przebywali w szpitalu od 8 do 42 dni, średnio 25 dni48.
W trzech przypadkach (9,4% wszystkich) pobyt pacjentów był
przedłużany powyżej czterech tygodni postanowieniami sądów
na wniosek Szpitala, o dodatkowe dwa tygodnie, co było spowodowane: koniecznością przeprowadzenia niezbędnych dla
wydania opinii badań, brakiem zgody pacjenta na przeprowadzenie badań oraz ograniczeniami personalnymi oraz możliwości wykonania koniecznych badań w okresie świąteczno-noworocznym. W jednym przypadku postanowienie sądu zostało
wydane dopiero po upływie 35 dni od przyjęcia pacjenta, co
szczegółowo opisano w dalszej części wystąpienia. Tylko w jednym przypadku obserwacja zakończyła się niestwierdzeniem
choroby psychicznej,
Dz. U. z 2014 r., poz. 599.
Podstawowego, wzmocnionego czy maksymalnego (art. 201 §2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny wykonawczy (zwany dalej: „k.k.w.”) nie określa rodzaju zakładu, o którym mowa w art. 200 §2 k.k.w.).
42
Brak elektronicznego systemu sygnalizującego otwarcie okien.
43
W latach 2012–2014 odpowiednio 110, 69 i 85.
44
W latach 2012–2014 odpowiednio 595, 440 i 226.
45
W latach 2012–2014 odpowiednio 8, 13 i 11.
46
Orzeczenie sądu o obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym.
47
Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm., dalej zwanej „k.p.k.”.
48
W latach 2012–2014 odpowiednio 27, 24 i 24.
40
41
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– 13 pacjentów49 przyjęto na podstawie art. 2650 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi51.
Nie przyjmowano pacjentów na podstawie art. 55452 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego53, art. 2754
ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz art. 3055 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii56.
(dowód: akta kontroli str. 210–249)
W okresie objętym kontrolą w Szpitalu zarejestrowano ogółem
92 skargi i wnioski57, w tym 27 skarg i wniosków58 dotyczyło procedury przyjęcia do szpitala, wniosku o wypisanie pacjenta na
własne żądanie, użycia środków przymusu lub braku dostępu
do telefonów komórkowych oraz jakości wyżywienia, tj. zdarzeń
mających miejsce w latach 2012–2014. Pozostałe skargi dotyczyły
m.in. spraw pracowniczych, udostępnienia wewnętrznych aktów
normatywnych, odmowy przyjęcia pacjenta do Szpitala, podawanych leków, wypisania pacjenta i treści wypisu, wglądu do dokumentacji medycznej, przeniesienia do innego oddziału, przeciągu
na salach, wychodzenia na spacery, zakazu palenia, braku należytej opieki oraz spraw związanych z pobytem pacjentów w Szpitalu przed 1 stycznia 2012 r.
Ponadto w przypadku innych spraw (interwencji), które nie zostały zakwalifikowane jako skargi i wnioski w dokumentacji Szpitala
w latach 2012–2014 odnotowano 168 spraw59, w tym 139 wniesionych przez Rzecznika. Pięć z nich dotyczyło procedury przyjęcia do Szpitala, użycia środków przymusu, tj. zdarzeń mających
miejsce w latach 2012–2014. Pozostałe skargi dotyczyły spraw
ponownie wnoszonych, a będących już przedmiotem skarg oraz
m.in. zapewnienia pacjentom świadczeń poza Szpitalem, braku
identyfikatorów u pracowników Szpitala, monitoringu na oddziale, niskich temperatur, zabierania ubrań przy przyjęciu, wglądu
do dokumentacji medycznej, przeniesienia do innego oddziału,
stanu technicznego budynków, w tym sanitariatów, braku spójności diagnozy z opinią sporządzoną dla sądu, współpracy z Rzecznikiem, regulaminów porządkowych oddziałów i wynikających
z nich procedur, wychodzenia na spacery, spraw związanych z pobytem pacjentów w Szpitalu przed 1 stycznia 2012 r.
Szczegółowym badaniem objęto siedem (27,9%) (dobranych celowo
spraw) z ww. 27 skarg i wniosków, przy czym sześć z nich zostało
wniesionych przez Rzecznika, a jedna przez pacjenta. Dotyczyły
one m.in. procedury przyjęcia do szpitala60, zastosowania przyW latach 2012–2014 odpowiednio 3, 0 i 10.
Orzeczenie sądu o obowiązku poddania się leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu.
51
Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm., zwany dalej: „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”.
52
Obserwacja osoby, której dotyczy wniosek.
53
Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.
54
Obserwacja osoby pod kątem uzależnienia od alkoholu w związku z postępowaniem dotyczącym obowiązku poddania leczeniu odwykowemu.
55
Przymusowe leczenie i rehabilitacja niepełnoletniej osoby uzależnionej.
56
Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.
57
W latach 2012–2014 odpowiednio 48, 31 i 13, z tego od Rzecznika 20, 20 i 0.
58
W latach 2012–2014 odpowiednio 13, 13 i 1.
59
W latach 2012–2014 odpowiednio 73, 52 i 43, z tego od Rzecznika 55, 46 i 38.
60
Niejasności odnośnie podstaw prawnych przyjęcia pacjenta, a następnie dwutygodniowego
pobytu na oddziale, naruszenia – w ocenie pacjenta – prawa do poszanowania intymności
i godności w trakcie badania, braku rzetelnej i przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia,
rozpoznaniu oraz indywidualnym planie terapeutycznym, a także nierzetelności opisu przebiegu leczenia szpitalnego.
49
50
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musu bezpośredniego61, jakości wyżywienia62, obrażeń doznanych
przez pacjenta63, zabrania telefonu komórkowego64, wpisów w dokumentacji medycznej65, wniosku o wypisanie. W każdym przypadku Szpital przeprowadzał postępowanie wyjaśniające, w szczególności pozyskując wyjaśnienia osób odpowiedzialnych za dane
sprawy (lekarzy, pielęgniarek i ratowników) i udzielał odpowiedzi.
We wszystkich sprawach skargi nie znalazły potwierdzenia w zebranej dokumentacji, interpretacja lub opis zdarzeń dokonana
przez personel Szpitala odbiegała od przedstawionej przez Rzecznika i pacjentów. W przypadku wszystkich sześciu skarg Szpital
udzielił odpowiedzi Rzecznikowi, w których informował, że zebrane materiały nie dały podstaw do uznania skargi jako zasadnej66.
Jedynie w jednym przypadku potwierdzono (omyłkowe) zabranie
pacjentowi telefonu komórkowego, który został mu zwrócony po
wyjaśnieniu jego sytuacji prawnej z prokuratorem. Wniosek pacjenta o wypis został załatwiony pozytywnie.
(dowód: akta kontroli str. 250–404)
W sprawie skarg Dyrektor udzielił następujących wyjaśnień:
w okresie objętym kontrolą NIK w wyniku skarg wpływających do
Szpitala oraz spraw kierowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego niekorzystnym dla Szpitala rozstrzygnięciem sądów, prokuratur lub innych organów państwa nie zakończyła się żadna sprawa. Dodatkowo nadmieniam, że Szpital
regularnie poddawany jest kontroli przeprowadzanej przez Sąd
Okręgowy w Gliwicach Wydział Zamiejscowy w Rybniku w sprawach przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi
w szpitalach psychiatrycznych, jak również przestrzegania praw
osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach
psychiatrycznych oraz przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w zakresie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego. Na terenie Szpitala 2 lub 3 razy w miesiącu odbywają
się rozprawy sądowe w sprawie przyjęć do Szpitala na podstawie artykułów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ponadto
raz w roku sędzia prowadzący rozprawy sporządza sprawozdanie z działalności Szpitala w tym zakresie. Każdego tygodnia we
wtorki i piątki w Szpitalu odbywają się wizyty sędziów Sądu Rejonowego w Rybniku, Wydziału IV Rodzinnego i Nieletnich, podczas
których w oddziałach odwiedzani są pacjenci przebywający w tutejszym Szpitalu.
Braku badania lekarskiego przy przyjęciu, niewyjaśnieniu przyczyn przyjęcia oraz zastosowania środków przymusu bezpośredniego (unieruchomienie – pasy).
62
M.in. zbyt twardego mięsa, niskich temperatur podawanych posiłków oraz niedostatecznej
porcji jedzenia.
63
Skręcenie stawu łokciowego, podwichnięcia stawu obojczykowo-barkowego, naderwania lub
zerwania bicepsu prawej ręki oraz uszkodzenia chrząstki w stawie obojczykowo-barkowym
powstałych w wyniku zastosowania przymusu bezpośredniego, z którego pacjent został zwolniony po godzinie.
64
Zasadności stosowania i kolejnych przedłużeń przymusu bezpośredniego przez ponad 41 godzin, braku wdrożenia postępowania terapeutycznego związanego ze zgłoszoną przez pacjenta
przy przyjęciu cukrzycą, pobrania krwi bez jego zgody, braku owoców w diecie, niezapewnienia odpowiedniego ubrania po przyjęciu do Szpitala, zabrania telefonu komórkowego do
depozytu, stosowania przemocy i upokarzania ze strony pielęgniarza.
65
M.in. wpis o niebieskiej karcie oraz wpisu drugiego lekarza przy przyjęciu.
66
Przykładowo: Zdaniem lekarza do urazu o takich skutkach mogło dojść w trakcie wyciągania
go przez rodzinę z samochodu, interwencji policji lub interwencji na oddziale, z uwagi na fakt,
iż pacjenta przywieziono do Szpitala w asyście policji po spożyciu alkoholu (1,7 promila), po
nieudanej próbie samobójczej (potęgował on agresję słowną i próbował wywołać bójkę na izbie
przyjęć), a przy wejściu na oddział zaatakował pięściami odprowadzający go personel.
61
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Rzecznik potwierdził to wyjaśnienie informując, iż nie posiada informacji na temat niekorzystnych dla Szpitala rozstrzygnięć sądów, prokuratur lub innych organów państwa.
(dowód: akta kontroli str. 600–605)
2. W okresie objętym kontrolą stwierdzono stosowanie środków
przymusu bezpośredniego w 3 54467 przypadkach wobec 1 98868
pacjentów. Szczegółowym badaniem objęto ogółem 15 takich przypadków (0,4%), po 5 losowo wybranych w każdym roku. W dwóch
przypadkach (13,3% badanych) miały miejsce unieruchomienia
pacjenta na czas dłuższy niż cztery godziny, a wpisów na kartach
przymusu dokonywało w tych przypadkach czterech lekarzy specjalistów psychiatrii. W wyniku badania stwierdzono, że każdorazowo powiadamiano kierownika Szpitala o zastosowaniu przymusu bezpośredniego (unieruchomienie – pasy na kończyny) przez
lekarza tego szpitala, co potwierdzały wpisy do Karty zastosowania unieruchomienia lub izolacji69. Pacjent był uprzedzony o zamiarze stosowania przymusu bezpośredniego i rodzaju zastosowanego środka, co było odnotowane w dołączanej każdorazowo do
karty pacjenta karcie, która zawierała ponadto wymagane wpisy
dotyczące m.in. zlecenia i rodzaju środka, powodu zastosowania,
początku oraz końca stosowania, podsumowania, uwag lekarza,
przedłużania stosowania oraz obserwacji. Adnotacje pielęgniarki
dyżurnej z obserwacji pacjenta unieruchomionego były sporządzane z wymaganą częstotliwością, tj. co 15 minut (§10 rozporządzenia w sprawie przymusu bezpośredniego z 2012 r., §13 rozporządzenia w sprawie przymusu bezpośredniego z 1995 r.). Ponadto
w kartach przymusu odnotowywano brak obrażeń w związku z zastosowaniem unieruchomienia.
(dowód: akta kontroli str. 5, 171–209)
3. Na podstawie oględzin przeprowadzonych na trzech losowo wybranych oddziałach70 stwierdzono, że:
– pacjentów informowano o możliwości skorzystania z pomocy Rzecznika poprzez umieszczenie w miejscach dostępnych
dla pacjentów w każdym oddziale Szpitala Komunikatu nr DS/
DN/K/14/2012 z 31 grudnia 2012 r.71 W komunikacie m.in.
podano numer telefonu Rzecznika i numer bezpłatnej infolinii
Biura Rzecznika Praw Pacjenta72,
– zapewniono poszanowanie godności pacjentów w trakcie badań
lekarskich, które odbywały się w gabinetach badań lekarskich,
pielęgniarskich i zabiegowych, a jedynie w uzasadnionych przypadkach badania mogły się odbywać na sali chorych przy łóżku
pacjenta, przy czym przed badaniem proszono innych pacjentów o opuszczenie sali. Ponadto oddziały dysponowały możliwością korzystania z parawanów będących na ich wyposażeniu,
– pacjentom zapewniono warunki do rekreacji i spożywania posiłków w wyodrębnionych pomieszczeniach, takich jak: pomieszczenia wielofunkcyjne, świetlice, pomieszczenia przejściowe, w których m.in. znajdowały się stoły i krzesła, szafki,
telewizory, sofy i fotele. Posiłki były dostarczane z kuchni szpitalnej, a na oddziałach jedynie rozdzielane w osobnych salach
Odpowiednio 954, 1 369 i 1 221.
Odpowiednio 643, 692 i 653.
69
Zwanej dalej „Kartą”.
70
Oddziały nr: VII – Psychiatrii Sądowej, XIV – Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz XVIIIC –
Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie.
71
Zwanego dalej „Komunikatem”.
72
Poprzedni Komunikat DS./DN/K/12/2012 z dnia 7 listopada 2012 zawierał takie dane.
67
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do przygotowywania posiłków (kuchniach) wyposażonych m.in.
w szafki, zlewozmywaki, umywalki, wyparzacze, talerze, sztućce, kubki, lodówki, stoliki i krzesła. Ponadto na oddziałach
znajdowały się wykafelkowane ubikacje, prysznice i łazienki,
w tym dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie ww. pomieszczenia były czyste i schludne,
– pacjenci posiadali prawo do kontaktów z osobami z zewnątrz,
między innymi poprzez dostęp do automatu telefonicznego
znajdującego się przy bramie głównej oraz na I piętrze Oddziału
VII oraz możliwość korzystania z telefonów komórkowych,
– pacjenci mieli możliwość odwiedzin, a ich zasady określono
w Regulaminie Porządkowym dla Odwiedzających73, zgodnie
z którym terminy (godziny) odwiedzin ustala Kierownik oddziału, przy czym możliwe są odwiedziny poza ww. terminami, a ewentualną odmowę wyrażenia zgody na takie odwiedziny kierownik oddziału musi uzasadnić. Na dwóch oddziałach
przewidziano możliwość codziennych odwiedzin w wyznaczonych salach, a w trzecim oddziale74 odwiedziny jedynie w soboty i niedziele od 12:30 do odpowiednio 15:30 i 17:00. Jak
wyjaśnił Zastępca Dyrektora ds. medycznych Marek Ksol wynika to z prowadzenia zajęć, spotkań oraz terapii w ciągu całego
tygodnia (praktycznie poza posiłkami przez cały dzień) i wizyty
mogłyby zakłócić normalne funkcjonowanie Oddziału. Istnieje jednak możliwość krótkiej wizyty w bardzo uzasadnionych
przypadkach.
(dowód: akta kontroli str. 439–446, 463–464, 583–596)
W okresie objętym kontrolą 1 001 pacjentów przebywało w Szpitalu powyżej sześciu miesięcy. Szczegółową analizą przyczyn pobytu
pacjentów w Szpitalu w tych przypadkach objęto losowo wybraną
próbę dokumentacji 15 pacjentów75 (1,5% wszystkich hospitalizowanych powyżej 180 dni). Spośród ww. pacjentów dziesięciu przebywało w Szpitalu na podstawie art. 94 k.k. trzech przebywało za
zgodą a po jednym na podstawie art. 23 i art. 28 ustawy o ozp.
Liczba pacjentów leczonych ogółem w Szpitalu w dniu kontroli76
wynosiła 874, a 419 (47,9%) z nich w dniu kontroli przebywało
w Szpitalu powyżej sześciu miesięcy. W wyniku kontroli stwierdzono, że niezależnie od sposobu przyjęcia pacjentów, ich długotrwały pobyt w szpitalu był spowodowany przyczynami medycznymi (a nie np. społecznymi).
(dowód: akta kontroli str. 250–253, 462)
4. Pacjentom udostępniano informację o prawach pacjenta poprzez wywieszenie na dostępnych tablicach ogłoszeń zarówno Komunikatu zawierającego m.in. informacje o możliwości kierowania
skarg i wniosków do Biura Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia77 oraz do Dyrektora Szpitala78,79. Umieszczono także Kartę Praw Pacjenta, Regulamin Porządkowy dla Odwiedzających80, Regulamin Organizacyjny
Zarządzenie Nr 74/2013 Dyrektora Szpitala z dnia 10 września 2013 r.
XIV – Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
75
Z losowania wyłączono 318 pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym
Psychiatrycznym.
76
24 marca 2015 r.
77
Podano adres i numery telefonów.
78
Podano termin przyjmowania petentów w tych sprawach.
79
Poprzedni komunikat DS./DN/K/12/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. zawierał również takie
dane.
80
Zarządzenie Nr 74/2013 Dyrektora z dnia 10 września 2013 r.
73
74
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Szpitala81. Ponadto na ww. tablicach zamieszczono m.in. informacje dot. zeszytu skarg i wniosków, posługi duszpasterskiej, zasad
korzystania z telefonów oraz odwiedzin, dyrekcji Szpitala, kierownictwa oddziałów, w tym telefonów kontaktowych oraz terminów
przyjmowania w sprawach skarg i wniosków.
(dowód: akta kontroli str. 439–442, 463–464, 583–596)
Rzecznikowi zapewniono właściwe warunki do wykonywania jego
zadań zgodnie z art. 10b ust. 5 ustawy o ozp. Biuro Rzecznika
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego znajdowało się na I piętrze (ostatnia kondygnacja) w budynku Biblioteki w odrębnym pomieszczeniu82.
(dowód: akta kontroli str. 439–442, 583–596)
W okresie objętym kontrolą Rzecznik zgodnie ze sporządzonymi przez niego sprawozdaniami83, załatwił ogółem 948 spraw84,
tj. 464 skargi85, z czego 60 było pisemnych oraz 384 wnioski86,
z czego 12 było pisemnych. Ponadto skierował 75 wystąpień (interwencji). Rozpatrywane sprawy dotyczyły m.in. prawa pacjenta
do: informacji87, świadczeń zdrowotnych88, świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością89, poszanowania intymności i godności90. Ponadto skargi dotyczyły sposobu uzyskiwania
zgody pacjentów na leczenie91. NIK zwraca uwagę, iż szczegółowe
badanie skarg i wniosków92 wpływających do Szpitala nie potwierdziło zasadności takich skarg wpływających od Rzecznika. Spośród objętych szczegółowym badaniem sześciu takich spraw tylko
w jednym przypadku skarga okazała się częściowo zasadna93.
(dowód: akta kontroli str. 465–582)
Uwagi
dotyczące badanej
działalności
NIK zwraca uwagę, że w okresie objętym kontrolą w swoich sprawozdaniach Rzecznik uznał za zasadne 420 skarg94 (90,5% wszystkich załatwianych skarg).
(dowód: akta kontroli str. 465–582)
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Społecznej Szpitala z dnia 23 stycznia 2013 r.
O powierzchni około 15 m2, do którego dostęp jest swobodny, wejściem z korytarza poprzez
pokój przechodni (nieużytkowany obecnie przez Szpital), który został zaadaptowany na poczekalnię biura Rzecznika.
83
Z działalności Rzecznika za 2012, 2013 rok oraz oba półrocza 2014 roku.
84
W latach 2012–2014 odpowiednio 301, 445, 202.
85
W latach 2012–2014 odpowiednio 219, 155 i 90.
86
W latach 2012–2014 odpowiednio 61, 249 i 74.
87
Przykładowo pacjent sygnalizował zupełny brak zorientowania w swojej sytuacji prawnej. Po
interwencji Rzecznika Kierownik Oddziału podczas wspólnej rozmowy z pacjentką wyjaśnił jej
sytuację prawną.
88
Przykładowo skargi na brak opieki psychologicznej lub stomatologicznej (oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu) na oddziale. Po pisemnych wystąpieniach Rzecznika pacjenci potwierdzili większe zaangażowanie psychologa oraz uzyskał możliwość skorzystania z pomocy
stomatologa.
89
Przykładowo skargi na złe warunki sanitarne w łazience oddziału IX. Po wystąpieniu pisemnym Rzecznika przeprowadzono generalny remont łazienki.
90
Przykładowo dotyczyło to rutynowego przeszukiwania szafek pacjentów przez pielęgniarki
oraz zainstalowania monitoringu w sanitariatach. Po interwencjach Rzecznika zaprzestano
praktyki przeszukiwania szafek, a monitoring wyłączono.
91
Przykładowo pacjenci sygnalizowali wymuszanie zgody. Sprawa ta była omawiana na zebraniu ordynatorów, po czym pacjenci przestali zgłaszać takie przypadki.
92
Opisane w pkt 1.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
93
Dotyczyła odebrania pacjentowi telefonu komórkowego.
94
W latach 2012–2014 odpowiednio 208, 138 i 74.
81
82
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Ustalone
nieprawidłowości
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej
zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Pacjent95 przyjęty do Szpitala na podstawie art. 203 k.p.k. spośród objętych kontrolą trzech, których pobyt był przedłużany powyżej czterech tygodni, przebywał w Szpitalu przez siedem dni bez
aktualnego orzeczenia sądu. Pacjent został przyjęty 24 stycznia
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Bielsku
Białej, Wydział III Karny z dnia 30 grudnia 2011 r. w przedmiocie
orzeczenia przeprowadzenia badań psychiatrycznych połączonych
z obserwacją sądowo-psychiatryczną na okres nieprzekraczający
4 tygodni. Szpital dopiero 21 lutego 2012 r. wystąpił do ww. Sądu
Okręgowego o przedłużenie o dwa tygodnie okresu obserwacji sądowo-psychiatrycznej ze względu na konieczność przeprowadzenia
niezbędnych do wydania ostatecznej opinii badań sądowo-seksuologicznych. Postanowienie ww. Sądu zostało wydane dopiero po
upływie 35 dni od przyjęcia pacjenta (28 lutego 2012 r.), a Sąd
postanowił przedłużyć obserwacje na dalszy czas określony, nieprzekraczający dwóch tygodni. Pacjent przebywał w Szpitalu na
ww. obserwacji do 6 marca 2012 r., tj. ogółem 42 dni.
W tej sprawie Dyrektor udzielił następujących wyjaśnień: (...)
w trakcie pobytu obserwacyjnego niezbędna okazała się diagnostyka i badanie seksuologiczne, albowiem czyn zabroniony zarzucany obserwowanemu został popełniony na podłożu seksualnym.
Wobec braku lekarza specjalisty z zakresu seksuologii w Szpitalu
(...) w celu wydania kompleksowej opinii sądowo-psychiatrycznej
w porozumieniu z Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej oraz Prokuraturą Rejonową w Żywcu podjęto starania zmierzające do znalezienia na potrzeby opiniodawcze w tej sprawie specjalisty seksuologa. (...) Ponownie zaznaczyć należy, iż zarówno Sąd Okręgowy
w Bielsku-Białej, jak i Prokuratura Rejonowa w Żywcu byli na bieżąco informowani o stanie obserwacji i wykonywanych czynnościach
w celu wydania kompleksowej opinii psychiatryczno-seksuologiczno-sądowej. W rezultacie podjętych działań diagnostyka i badanie
seksuologiczne zostało rozpoczęte w dniu 17 lutego 2012 r. Nie
sposób było przewidzieć czy biegły lekarz seksuolog zakończy postępowanie diagnostyczne do końca orzeczonej obserwacji. Złożenie wniosku o przedłużenie obserwacji we wcześniejszym terminie
byłoby przedwczesne i narażałoby pacjenta na nieuzasadniony
dłuższy pobyt na obserwacji. Przedmiotowy wniosek został złożony adekwatnie do zaistniałej potrzeby przeprowadzenia diagnostyki i badań seksuologicznych. Zważyć należy, iż Sąd Okręgowy
w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2012 r., przychylił się do wniosku biegłych lekarzy i orzekł o przedłużeniu obserwacji do dwóch tygodni. Postanowienie to obejmuje okres również
od daty złożenia wniosku do wydania postanowienia, tym samym
przyjąć należy, że konwalidowało ono legalność pobytu pacjenta
w tym czasie w tutejszym Szpitalu. Czas, w którym przebywał pacjent w Szpitalu nie przekroczył terminu orzeczonej przez Sąd Okręgowy obserwacji. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż pacjent ten
nie składał żadnych skarg, uwag ani wniosków w okresie trwania
obserwacji, jak i po jej przeprowadzeniu.
(dowód: akta kontroli str. 210–246, 597–606)
95

Numer księgi głównej 297 z 2012 r.

198

52. posiedzenie Senatu w dniu 10 kwietnia 2014 r.

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, gdyż okoliczność wydania przez sąd postanowienia, na mocy którego przedłużono okres
obserwacji, nie zwalnia Dyrektora Szpitala z wykonywania czynności zgodnie z prawem. To sąd, w myśl art. 203 § k.p.k. orzeka
o potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym, określając miejsce
i czas trwania obserwacji. Nie można bowiem uznać, za właściwe
postępowanie, skutkiem którego było przebywanie osoby w szpitalu bez orzeczenia sądu.
IV. Uwagi i wnioski
Wnioski
pokontrolne
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli96,
wnosi o występowanie do sądów z odpowiednim wyprzedzeniem
o przedłużenie pobytu pacjenta w Szpitalu w przypadku konieczności zwiększenia okresu obserwacji.
IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt
kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia
jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury
NIK w Katowicach.
Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania
uwag i wykonania
wniosków
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach
niepodjęcia tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania
uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.
Katowice, dnia 20 maja 2015 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
Kontroler nadzorujący
Gabriela Tutak
Doradca ekonomiczny
96

Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o NIK”.
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Krzysztofa Słonia, Jana Marii Jackowskiego,
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza,
Marka Martynowskiego, Przemysława Błaszczyka,
Bohdana Paszkowskiego oraz Zdzisława Pupy
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Prosimy o wyjaśnienie, co się obecnie dzieje z głośną jakiś czas temu medialnie, dzięki publikacjom „Gazety Polskiej”, kwestią śledztwa w sprawie
podejrzenia korupcji w Sądzie Najwyższym.
Z publikacji wynikało, że CBA zgromadziła w tej sprawie obszerny materiał dowodowy, wskazujący na możliwość korupcji. Sprawa, o ile wiemy,
trwa od 2008 r., a mamy obecnie rok 2014.
Czy prokuratura coś jeszcze w tej sprawie robi, czy prowadzi jakieś
czynności, czy analizuje materiał dowodowy, czy też sprawa została zaniechana? A jeśli śledztwo trwa, to jaki jest jego stan i w jakim czasie można się
spodziewać jego zakończenia?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski		
Krzysztof Słoń			
Jan Maria Jackowski		
Robert Mamątow		
Andrzej Pająk			

Wojciech Skurkiewicz
Marek Martynowski
Przemysław Błaszczyk
Bohdan Paszkowski
Zdzisław Pupa

Odpowiedź
Warszawa, 19.05.2014 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 16 kwietnia 2014 r. uprzejmie informuję, iż postępowanie przygotowawcze Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku o sygnaturze Ap V Ds. 8/13, którego ono dotyczy prowadzone jest w sprawie powoływania
się, w okresie od 22 grudnia 2008 r. do 14 października 2009 r. na wpływy w Sądzie
Apelacyjnym we Wrocławiu oraz w Sądzie Najwyższym i podjęcia się pośrednictwa
w załatwieniu korzystnych dla ustalonej osoby orzeczeń sądowych w sprawie o sygnaturze akt IC 247/08 Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny, w zamian
za korzyści majątkowe i obietnice ich udzielenia (przestępstwo z art. 230 §1 kk) oraz
podjęcia się, w zamian za korzyść majątkową w kwocie 100 tys. zł, pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na wszczęciu w Prokuraturze Rejonowej postępowania
przygotowawczego z zawiadomienia Jana W. oraz zastosowaniu wobec podejrzanego
w tym postępowaniu zabezpieczenia majątkowego na prawie własności nieruchomości, przy powoływaniu się na rzekome wpływy w tej jednostce organizacyjnej prokuratury (przestępstwo z art. 230 §1 kk), a także udzielania oraz obietnicy udzielenia
korzyści majątkowej w kwocie 100 tys. zł w zamian za pośrednictwo polegające na
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bezprawnym wywarciu wpływu na prokuratora poprzez udzielenie mu korzyści majątkowej w nieustalonej kwocie pieniędzy, w związku z pełnieniem przezeń funkcji
publicznej (przestępstwo z art. 230a §1 kk i art. 229 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).
Nadto w śledztwie wyjaśniane jest także podejrzenie przyjęcia przez prokuratora
wspomnianej korzyści majątkowej w nieustalonej kwocie oraz jej obietnicy w związku
z pełnieniem funkcji Prokuratora Rejonowego za zachowanie stanowiące naruszenie
przepisów prawa oraz wątek dotyczący powoływania się na wpływy w Urzędzie Miasta
Wrocławia i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu przekwalifikowania przeznaczenia nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Melioranckiej, w zamian za
korzyści majątkowe i obietnice ich udzielenia.
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie nadal jest w toku, albowiem ilość
i charakter zgromadzonego w nim materiału dowodowego – w większości o charakterze niejawnym – powoduje konieczność stałego jego analizowania pod kątem możliwości procesowego wykorzystania i oceny jego wartości dowodowej.
Między innymi na podstawie tychże analiz skierowano do sądu wniosek dotyczący
możliwości i dozwolonego zakresu wykorzystania części materiału dowodowego. Do
chwili obecnej sąd nie rozpoznał jeszcze tego wniosku.
Po wydaniu przez sąd oczekiwanej decyzji kontynuowane będą czynności uzależnione od treści tego orzeczenia. Niezależnie od tego trwa weryfikacja zebranego materiału dowodowego.
Przedmiotowe śledztwo zostało ostatnio przedłużone decyzją Zastępcy Prokuratora
Generalnego do dnia 30 czerwca 2014 r.
Nadmieniam, że postępowanie to od początku jego trwania pozostaje w zwierzchnim nadzorze służbowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji Prokuratury Generalnej
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Krzysztofa Słonia, Jana Marii Jackowskiego,
Roberta Mamątowa oraz Przemysława Błaszczyka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Prosimy Pana Prokuratora Generalnego o rozważenie wniesienia kasacji
od wyroku Sądu Rejonowego w Łasku, dotyczącego pana Grzegorza C.
Pan C. został skazany za czyn polegający na wyłudzeniu nienależnych
mu świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. W sprawie oskarżony był on
sam oraz lekarz, który diagnozował i oceniał jego stan zdrowia. Z trudnych
do zrozumienia względów, niewyjaśnionych w uzasadnieniach do wyroków
obu instancji, lekarz diagnozujący jego stan zdrowia został uniewinniony,
a za niewłaściwą diagnozę winnym został uznany pacjent.
Wyrok ten wydaje się cechować zasadniczą sprzecznością i brakiem jakiejkolwiek wewnętrznej sprawiedliwości.
Z uwagi na to, iż pan Grzegorz C. nie może w tej sprawie wnieść kasacji,
zwracamy się z prośbą, by uczynił to Pan Prokurator Generalny.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń
Jan Maria Jackowski
Robert Mamątow
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź
Warszawa, 22.05.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. nr BPS/043-52-2292/14 oświadczenie Panów senatorów złożone podczas 52. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2014 r., dotyczące rozważenia wniesienia
kasacji na korzyść Grzegorza Cz. od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II Ka 255/13, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Akta sprawy karnej zakończonej wskazanym wyżej wyrokiem Sądu Okręgowego
w Sieradzu, utrzymującym w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia
16 maja 2013 r., sygn. akt II K 33/09 (w oświadczeniu senatorów podano inne oznaczenie tego orzeczenia), zostały poddane analizie w Prokuraturze Generalnej w marcu
2014 r. – na wniosek obrońcy Grzegorza Cz. w celu stwierdzenia podstaw do wniesienia
kasacji w trybie art. 521 §1 k.p.k. Wynikiem badania było ustalenie, że wyroki sądu
pierwszej instancji i sądu odwoławczego nie są dotknięte uchybieniami określonymi
w art. 523 §1 k.p.k., których występowanie warunkuje możliwość wywiedzenia kasacji,
w postaci bezwzględnej przesłanki odwoławczej wymienionej w art. 439 §1 k.p.k. lub
innego rażącego naruszenia prawa, mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.
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Badanie sprawy wykazało w szczególności, iż Grzegorz Cz. wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 16 maja 2013 r. sygn. akt II K 33/09 został uznany za
winnego tego, że (…) „w okresie od dnia 29 czerwca 1999 roku do 30 listopada 2003
roku w Zduńskiej Woli działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich
odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uzyskania dla siebie nienależnego świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy, wprowadził ZUS
Oddział w Zduńskiej Woli w błąd, co do zasadności przyznania mu prawa i wypłaty
świadczenia rentowego w ten sposób, że działając z pominięciem procedur obowiązujących przy ubieganiu się o świadczenie rentowe w ZUS nie zachował przyjętej procedury ubiegania się o przyznanie świadczenia rentowego i chcąc je uzyskać w sposób
niezgodny z prawem nakłonił Jana S. orzecznika ZUS do wydania w dniu 13.10.1999
roku stwierdzającego nieprawdę orzeczenia o swojej częściowej niezdolności do pracy
na trwałe czym doprowadził ZUS Oddział w Zduńskiej Woli do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wypłaty świadczenia w łącznej wysokości co najmniej
25 194,54 złotych, to jest dokonania czynu wypełniającego dyspozycję art. 18 §2 k.k.
w zw. z art. 271 §1 k.k. i art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.”.
Za popełnienie tak opisanego czynu sąd wymierzył karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat oraz 120 stawek dziennych
grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 złotych, a także zobowiązał oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody przez zapłatę na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli kwoty 25 194,54 złotych.
Tym samym wyrokiem Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uniewinnił Pawła R. od
dokonania zarzucanego mu czynu polegającego na tym, że (…) „w dniu 21 czerwca
1999 roku w Łasku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Grzegorza Cz. poprzez uzyskanie nienależnego mu świadczenia rentowego oraz przewidując
możliwość uzyskania przez wymienionego w sposób niezgodny z prawem świadczenia
rentowego i godząc się na to, będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów
w postaci zaświadczeń o stanie zdrowia pacjenta, wystawiając zaświadczenie o stanie
zdrowia Grzegorza Cz. na druku N-9, czyli druku zaświadczenia o stanie zdrowia dla
celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, które opatrzone zostało pieczęcią nagłówkową SP ZOZ w Łasku (…), poświadczył we wskazanym dokumencie nieprawdę,
co do okoliczności mających znaczenie prawne, potwierdzając w jego treści występowanie u Grzegorza Cz. schorzeń w postaci (…), które to schorzenia w rzeczywistości nie
występowały w opisanej postaci u wskazanego pacjenta oraz potwierdzając w treści
dokumentu, iż Grzegorz Cz. z powodu stwierdzonych schorzeń jest leczony we wskazanej poradni chirurgicznej, swoim zachowaniem ułatwił Grzegorzowi Cz. uzyskanie
nienależnego mu świadczenia rentowego z ZUS Oddział w Zduńskiej Woli”, tj. czynu
określonego w art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 271 §1 i 3 k.k. w zw.
z art. 11 §2 k.k.
Przedstawiony wyżej wyrok w stosunku do drugiego z oskarżonych uprawomocnił
się w pierwszej instancji. Wskazać w tym miejscu należy, że wydanie orzeczenia uniewinniającego wobec lekarza, który wystawił zaświadczenie użyte przez Grzegorza Cz.
do uzyskania renty, sąd uzasadnił stwierdzeniem, iż w realiach sprawy zachowanie
oskarżonego Pawła R. nie dawało podstaw do przypisania mu sprawstwa pomocnictwa do popełnienia przestępstwa oszustwa, a tym samym do poświadczenia nieprawdy w wystawionym przez niego dokumencie w rozumieniu art. 18 §3 k.k. w zw.
z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 271 §1 i 3 k.k. Według ustaleń sądu w przedmiotowym
zaświadczeniu o stanie zdrowia Grzegorza Cz. oskarżony lekarz wpisał schorzenia,
które stwierdził u badanego w dniu 21 czerwca 1999 roku i nie miał on zamiaru ułatwienia mu popełnienia przestępstwa. Zaświadczenie zaś stanowiło podstawę złożenia
wniosku o przyznanie renty, lecz nie powodowało „automatycznego” jej przyznania.
Z taką oceną prawną zgodził się oskarżyciel i nie złożył apelacji od wyroku w części
dotyczącej opisanego uniewinnienia.
Odmiennie natomiast niż wobec Pawła R. Sąd Rejonowy rozstrzygnął kwestię odpowiedzialności karnej Grzegorza Cz. Sąd na podstawie dokonanych w procesie ustaleń faktycznych nie przypisał temu oskarżonemu posłużenia się stwierdzającym nieprawdę zaświadczeniem o stanie zdrowia z dnia 21 czerwca 1999 roku. Tym samym
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wyeliminował z inkryminowanego działania Grzegorza Cz. elementy jego zachowania,
ujęte przez prokuratora w akcie oskarżenia, dotyczące nieprawdziwości wskazanego dokumentu, od sporządzenia którego współoskarżony lekarz został uniewinniony.
Taka eliminacja powoduje, że w omawianym tutaj zakresie brak jest sprzeczności
pomiędzy rozstrzygnięciami odnośnie do obu oskarżonych.
Grzegorz Cz. nie został bowiem uznany za winnego czynu polegającego na posłużeniu się dokumentem zawierającym fałszerstwo intelektualne sporządzonym przez
Pawła R., lecz na nakłonieniu innego lekarza Jana S., orzecznika ZUS, do wydania
w dniu 13 października 1999 r. bez zachowania obowiązujących procedur orzeczenia
o częściowej niezdolności Grzegorza Cz. do pracy na trwałe, co doprowadziło do przyznania mu renty w sposób niezgodny z prawem, stanowiącego z kolei niekorzystne
rozporządzenie mieniem ZUS.
Jak to przedstawił sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu swojego orzeczenia, Grzegorz Cz. dokonał wyłudzenia renty, mimo że występowały u niego na dzień 21 czerwca
1999 r. schorzenia wskazane przez lekarza Pawła R., które jednak w świetle dowodu
w postaci opinii Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie
dawały podstaw do orzeczenia częściowej niezdolności do pracy na trwałe. Oskarżony w omawianej sytuacji, aby uzyskać nienależne świadczenie pominął procedurę
ubiegania się o rentę i nie stawiał się na wyznaczone terminy komisji lekarskiej, na
które był wzywany. Orzeczenie wydane zaś przez lekarza Jana S. opatrzone było datą
13 października 1999 roku, kiedy to nie odbyło się żadne posiedzenie komisji i jego
sporządzenie było skutkiem podżegania tego lekarza przez Grzegorza Cz. do popełnienia czynu zabronionego, opisanego w przedmiotowym wyroku.
Zauważyć w tym miejscu trzeba, iż lekarz orzecznik Jan S. zmarł w toku przedmiotowego postępowania karnego i nie podlega on ewentualnej odpowiedzialności karnej.
Jego zeznania zostały odczytane w trakcie rozprawy i stanowiły istotny dowód służący
do poczynienia ustaleń faktycznych. Grzegorz Cz. natomiast w postępowaniu przygotowawczym i sądowym konsekwentnie odmawiał składania wyjaśnień, korzystając
z przysługującego mu do tego prawa. Oświadczył przy tym, że nie przyznaje się do
popełnienia czynu, o który był oskarżony. Taka jego linia obrony wobec dokonanych
przez sąd orzekający ustaleń faktycznych, obszernie i starannie omówionych w uzasadnieniu wyroku, okazała się jednak nieskuteczna.
Podsumowując powyższe, wobec treści oświadczenia Panów Senatorów złożonego
w dniu 10 kwietnia 2014 r. i podnoszącego w swej treści tezę o zasadniczej sprzeczności oraz braku wewnętrznej sprawiedliwości wyroku, stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie jawi się sprzeczność pomiędzy uniewinnieniem lekarza, który wystawił
zaświadczenie z dnia 21 czerwca 1999 r. o stanie zdrowia Grzegorza Cz. i skazaniem
tego ostatniego. Grzegorz Cz. nie został bowiem skazany za posłużenie się tym zaświadczeniem ale za inny, dokładnie opisany wyżej występek.
Wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt II K
33/09 został poddany kontroli odwoławczej wskutek złożenia apelacji przez obrońcę
Grzegorza Cz.
Sąd Okręgowy w Sieradzu wyrokiem z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt II Ka
255/13 utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, uznając środek odwoławczy za oczywiście bezzasadny. Sąd ten w szczególności odniósł się do zarzutów błędu w ustaleniach faktycznych oraz naruszenia przez Sąd Rejonowy przepisów postępowania, a to
art. 4, 5, 7 i 410 k.p.k. Swoje stanowisko przedstawił w sposób odpowiadający treści
wniesionej apelacji oraz zawartości uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. Co
istotne, omówił treść zeznań złożonych w charakterze świadka przez lekarza orzecznika, a także konsekwencje wynikające dla procesu z jego śmierci, w tym dla ustaleń
faktycznych. Wskazał na tej podstawie, dlaczego wyrok Sądu Rejonowego winien być
utrzymany w mocy. W toku badania stwierdzono, iż sąd drugiej instancji prawidłowo
dokonał kontroli odwoławczej i jego orzeczenie spełnia wymogi przewidziane przepisami postępowania karnego, w tym art. 433 §2 k.p.k. i art. 457 §3 k.p.k.
Podsumowując stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie brak jest przewidzianych w art. 523 §1 k.p.k. przyczyn do wniesienia na korzyść Grzegorza Cz. kasacji
w trybie art. 521 §1 k.p.k. od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 16 paź-
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dziernika 2013 r., sygn. akt II Ka 255/13, w postaci bezwzględnej przesłanki odwoławczej, wymienionej w art. 439 §1 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa,
mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia, jak również powodów do podejmowania jakichkolwiek czynności w sprawie.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

