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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do pełniącej obowiązki generalnej dyrektor dróg krajowych i autostrad
Ewy Tomali-Boruckiej
Szanowna Pani Dyrektor!
Droga krajowa nr 61 jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na Mazowszu i w kraju. Droga ta obsługuje międzynarodowy ruch
tranzytowy w kierunku Litwy, Łotwy i Estonii oraz krajowy ruch tranzytowy
pomiędzy województwami mazowieckim i podlaskim, a także w kierunku
Warmii i Mazur. Droga krajowa nr 61 obsługuje także ruch lokalny pomiędzy
powiatami legionowskim, nowodworskim oraz pułtuskim i wyprowadza ruch
ze stolicy w stronę Augustowa i dalej, na Litwę.
W ramach przebudowy drogi krajowej nr 61 wybudowano obwodnicę
Jabłonny i Serocka, odcinek dwujezdniowej drogi od Jabłonny do zjazdu
z wiaduktu kolejowego w Legionowie oraz odcinek dwujezdniowej drogi
przez Zegrze.
Kluczową inwestycją, jeżeli chodzi o zwiększenie płynności ruchu na
drodze krajowej nr 61 pomiędzy Warszawą a Jeziorem Zegrzyńskim, jest budowa trzeciego odcinka przejścia przez Legionowo pomiędzy wybudowanym
już wiaduktem biegnącym nad linią kolejową nr 9 a granicą miasta – jest
to ostatni niezmodernizowany odcinek drogi krajowej nr 61 znajdujący się
w granicach miasta Legionowa. Powoduje to wielokilometrowe korki w granicach miasta i poza nim, szczególnie podczas weekendu, gdy mieszkańcy
Warszawy wyjeżdżają nad Jezioro Zegrzyńskie i na Mazury.
Zezwolenie na realizację wymienionego odcinka drogi krajowej nr 61 wojewoda mazowiecki wydał w dniu 31 stycznia 2012 r. Nadał on tej decyzji
rygor natychmiastowej wykonalności, jednakże inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta.
W dniu 23 maja 2014 r. wymieniony odcinek drogi krajowej wizytował
wiceminister Zbigniew Rynasiewicz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
który zadeklarował wygospodarowanie w Krajowym Funduszu Drogowym
środków na modernizację drogi już w 2015 r.
Inwestycja ta została ujęta w załączniku 1a, poz. 27 „Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011–2015”. Wszystko wskazuje więc na to, że nie
będzie ona zrealizowana zgodnie z programem i trudno określić, w jakich
latach będzie realizowana.
Ze względu na przedstawioną sytuację zwracam się do Pani Dyrektor
z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego
uruchomienia przebudowy trzeciego odcinka drogi krajowej nr 61 na terenie
miasta Legionowa oraz o udzielenie informacji o podjętych już przez Krajową
Dyrekcję Dróg i Autostrad działaniach w tym zakresie w związku z wymienionym programem i deklaracjami pana wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit

7

8

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

Odpowiedź
Warszawa, 1 września 2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2014 r., znak BPS/043-59-2503/14, które
wpłynęło do tut. organu w dniu 4 sierpnia 2014 r., w sprawie oświadczenia Pani senator Anny Aksamit z dnia 24 lipca 2014 r. dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 61
na odcinku III o długości ok. 1,635 km od km 23+748 do 25+383 (stare oznaczenie:
od km 20+390 do km 22+025), tj. przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu
na odcinku II, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”) przedstawia stan faktyczny i prawny w sprawie.
W dniu 31 stycznia 2012 r. Wojewoda Mazowiecki wydał dla ww. odcinka drogi decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą to decyzję Minister
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utrzymał w mocy decyzją z dnia
10 sierpnia 2012 r. Wobec powyższego ważność przedmiotowej decyzji upływa w dniu
10 sierpnia 2015 r.
Oddział GDDKiA w Warszawie jest w posiadaniu, wymagającej aktualizacji, dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, tj. Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz Materiałów Przetargowych. W trakcie uzupełniania jest dokumentacja
geologiczno-inżynierska, która zostanie przekazana do ww. Oddziału do końca sierpnia 2014 r. Następnie, dokumentacja ta będzie wymagała zatwierdzenia przez Starostę Powiatu w Legionowie (procedura ta trwa ok. 1 miesiąca). Ponadto, niezbędna jest
również aktualizacja wydanych wcześniej warunków technicznych i uzgodnień.
Realizacja przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 61 nie została rozpoczęta
z uwagi na brak zapewnienia finansowania (znajduje się ona w załączniku nr 1a Programu Budowy Dróg Krajowych 2011–2015). W związku z powyższym, GDDKiA nie
może wskazać w sposób wiążący terminu realizacji ww. inwestycji.
Z poważaniem
p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
mgr inż. Ewa Tomala-Borucka
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zainteresować Pana Ministra sytuacją kobiet będących w ciąży,
które zatrudnione są na podstawie umów na zastępstwo.
Jeśli kobieta podczas trwania takiej umowy zajdzie w ciążę, pracodawca zgodnie z art. 177 §31 kodeksu pracy może wypowiedzieć jej umowę. Nie
muszę Panu Ministrowi przypominać, jak wielkim problemem jest aktualnie niski wskaźnik przyrostu naturalnego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo destrukcyjny wpływ ma niska dzietność na wszelkie
aspekty życia społeczno-gospodarczego. Rząd robi bardzo wiele, aby tę sytuację zmienić – wprowadzone roczne urlopy rodzicielskie okazują się być idealnym rozwiązaniem dla rodziców, którzy chcą godzić wychowywanie dzieci
z karierą zawodową. To, że z możliwości opieki nad dzieckiem w coraz większym stopniu korzystać chcą ojcowie, świadczy o przemianie w mentalności
społeczeństwa. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia.
Państwo w naprawdę szczególny sposób powinno wspierać młodych
ludzi będących na początku kariery zawodowej w świadomym podejmowaniu decyzji o powiększeniu rodziny. Badania naukowe wskazują, że jedną
z przyczyn odłożenia w czasie decyzji o posiadaniu dziecka jest niepewność
zatrudnienia, troska o byt potomstwa i samej rodziny. Sytuacji tej nie poprawia niestety zapis z art. 177 §31 kodeksu pracy, który umożliwia zwalnianie
między innymi kobiet w ciąży, które – pomimo że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę – świadczą pracę jako osoby zastępujące pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
W moim odczuciu dochodzi w takiej sytuacji do niesprawiedliwości w stosunku do kobiet, które zachodzą w ciąże w okresie zatrudnienia w związku
z zastępstwem innych pracowników. Mogą one pracować na podstawie tej
umowy na zastępstwo nawet kilka lat, odprowadzając regularnie składki
ZUS i inne zobowiązania względem państwa, a jednocześnie mogą zostać
zwolnione na kilka lub kilkanaście tygodni przed rozwiązaniem bez prawa
do zasiłku. Możliwość taka nie buduje poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet pracujących na podstawie umów na zastępstwo, które poważnie zastanawiają się nad urodzeniem dziecka.
Kobiety w ciąży powinny być pod ochroną i opieką państwa. Ponadto
rząd, wobec pogłębiającego się niżu demograficznego, powinien wszelkimi
metodami zachęcać kobiety do posiadania dzieci. Zachętą z pewnością byłoby zagwarantowanie w omawianych powyżej przypadkach zasiłku macierzyńskiego wypłacanego niezależnie od rodzaju umowy o pracę.
Problematyczną sytuację można zmienić, wprowadzając niewielkie zmiany do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (chodzi zwłaszcza
o art. 30) oraz do kodeksu pracy (chodzi zwłaszcza o art. 177 §31).
Proszę Pana Ministra o rozpatrzenie tej kwestii i odpowiedź na pytanie, czy ministerstwo rozważa podjęcie takich kroków, aby zadbać o kobiety
w ciąży pracujące na podstawie umów o pracę na zastępstwo, i kiedy ewentualnie można spodziewać się konkretnych propozycji.
Z poważaniem
Mieczysław Augustyn
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Odpowiedź
Warszawa, 24 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Mieczysława Augustyna podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r. (przekazanym przy piśmie z dnia 30 lipca 2014 r., znak; BPS/043-59-2504/14), w sprawie sytuacji kobiet
w ciąży, które są zatrudnione na podstawie umów na zastępstwo, pragnę uprzejmie
wyjaśnić, co następuje.
Zgodnie z regulacją zawartą w art 25 §1 Kodeksu pracy rodzajami umów o pracę
są: umowa na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Natomiast umowa o pracę „na zastępstwo” została ukonstytuowana jako
odmiana umowy o pracę na czas określony, którą pracodawca zawiera w sytuacji, gdy
zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Warto więc podkreślić, iż ww. umowa jest umową celowościową, służącą do zatrudnienia pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika
zastępowego. Z uwagi więc na fakt, iż ww. umowa w zakresie trwania stosunku pracy
jest ściśle powiązana ze stosunkiem pracy osoby zastępowanej, rozwiązuje się ona
z chwilą powrotu pracownika do pracy. Szczególny charakter tych umów od samego
początku nie daje więc pracownikowi zastępującemu gwarancji stałego zatrudnienia,
ani nawet pewności co do czasu trwania tak nawiązanego stosunku pracy.
Ponadto warto przypomnieć, iż celem wprowadzenia przez ustawodawcę do porządku prawnego umowy o pracę „na zastępstwo” było unormowanie możliwości
elastycznego rozwiązywania przez pracodawców problemów kadrowych związanych
z okresową nieobecnością pracowników w pracy (np. z powodu długotrwałej choroby czy korzystania z urlopu wychowawczego). Powołany wyżej cel uzasadnił zatem
odmienne ukształtowanie sytuacji prawnej pracownic zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę „na zastępstwo”. Należy zresztą zauważyć, iż do umów takich nie ma
zastosowania także fikcja prawna, która uznaje z mocy prawa trzecią umowę o pracę
zawartą na czas określony za równoznaczną z umową na czas nieokreślony (art. 251
§3 pkt 1 Kodeksu pracy).
Powyższe koresponduje z regulacją zawartą w przepisach art. 177 §3 i §31 Kodeksu pracy, zgodnie z którymi umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do
dnia porodu. Jednakże nie ma to zastosowania do umowy o pracę na czas określony
zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
w pracy.
W konsekwencji, pracownica nie nabędzie także prawa do zasiłku macierzyńskiego, gdyż warunkiem jego otrzymania jest urodzenie dziecka w czasie ubezpieczenia
chorobowego. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko
w czasie ubezpieczenia chorobowego – przez okres udzielonego jej przez pracodawcę
urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego.
Mając powyższe na względzie chciałbym więc podkreślić, iż wobec szczególnej roli
jaką pełni w ramach stosunków pracy umowa o pracę „na zastępstwo”, nie wydawała
się do tej pory konieczna jej modyfikacja w kierunku obligującym pracodawców do
przedłużania pracownikom zastępującym stosunku pracy do dnia porodu. Warto zauważyć, iż wykonywanie pracy przez pracownika zastępowanego oraz zastępującego
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odbywa się w ramach jednego stanowiska pracy, na którym następuje jedynie ich
wzajemne zastępowanie. Zatem konieczność przedłużenia stosunku pracy pracownicy zastępującej z uwagi na jej ciążę (pomimo powrotu pracownika zastępowanego)
powodowałaby po stronie pracodawcy konieczność stworzenia jej na ten czas nowego stanowiska pracy i de facto nawiązania z nią nowego stosunku pracy (już nie
„na zastępstwo”). Pomijając fakt, iż u niektórych pracodawców nie byłoby to możliwe
(z uwagi na brak dodatkowych miejsc pracy), to mogłoby się to przyczynić także do
zatracenia istoty tych umów, a w konsekwencji odejścia pracodawców od ich stosowania w praktyce (z uwagi na ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów). Należy też
zauważyć, iż kwestionowane przepisy obowiązują od 2002 r.
Niemniej jednak rozumiem wagę podniesionego przez Pana Senatora problemu,
polegającego na odmiennym ukształtowaniu sytuacji prawnej w zakresie uprawnienia
do urlopu (zasiłku) macierzyńskiego pracownic zatrudnionych na podstawie umowy „na zastępstwo”. Dlatego ze swojej strony deklaruję przeprowadzenie pogłębionej
analizy obowiązujących rozwiązań prawnych w kierunku umożliwiającym znalezienie i ewentualne wprowadzenie innych mechanizmów prawnych, które mogłyby zabezpieczyć interesy pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie takiej umowy.
Rozważając jednak zaproponowane przez Pana Senatora rozwiązanie należałoby mieć
na względzie fakt, iż nadmierne obciążenie pracodawców związane z wprowadzeniem
konieczności przedłużenia stosunku pracy pracownicy w ciąży, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę „na zastępstwo” do dnia porodu (nawet w przypadku powrotu
pracownika zastępowanego), mogłoby przyczynić się do rezygnacji z zawierania takich
umów z kobietami.
Pragnę też nadmienić, iż w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prowadzone
są prace mające na celu uregulowanie w przepisach prawnych możliwości uzyskania
świadczenia pieniężnego przez rodzica (wychowującego małe dziecko), który z uwagi
na brak stosunku pracy nie może skorzystać z prawa do urlopu macierzyńskiego,
a w konsekwencji z zasiłku macierzyńskiego.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ciągu ostatnich miesięcy do mojego biura zgłosiło się kilka osób z problemem dotyczącym kosztów, jakie pobiera sąd w przypadku złożenia skargi na czynności komornika. Obecnie opłata jest stała i zgodnie z art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(DzU 2005 nr 167, poz. 1398) wynosi 100 zł. Praktyka pokazuje, jak bardzo
uciążliwe może być takie rozwiązanie dla osób, które mimo obowiązku spłaty zaległości mają problem z należytym wykonywaniem przez komorników
ich obowiązków.
W dzisiejszych czasach duży odsetek ludzi ma problem ze spłatą rat
bądź innych zobowiązań finansowych w wyznaczonym terminie. Tym samym coraz więcej osób dotyka problem windykacji przez komorników. Większość komorników wykonuje swoją pracę rzetelnie i we właściwy sposób,
jednak zdarzają się sytuacje – być może w związku ze wzrostem liczby prowadzonych spraw – w których pojawiają się w ich pracy niedopatrzenia
i błędy. Często jedynym sposobem dłużnika na egzekwowanie swoich praw
jest skarga na czynności komornika. To niestety wiąże się z dość wysoką
opłatą – 100 zł. Dla osób, które mają znaczące obciążenia finansowe, często
jest to kłopotliwe i trudne do zrealizowania. Fakt, że można wnosić o zwolnienie z opłat, nie jest dużym ułatwieniem. Powoduje to znaczące opóźnienie
w załatwieniu sprawy, co w przypadku osób, które nie mają środków na
bieżące funkcjonowanie, jest naprawdę uciążliwe.
Jako przykład przytoczę Panu Ministrowi sytuację kobiety z dwójką
dzieci, której komornik bezprawnie zajął środki z Funduszu Alimentacyjnego. Sprawa pomimo wielu pism i próśb trwała od października 2013 r. do
kwietnia 2014 r. Dopiero skarga do prezesa właściwego sądu przyniosła
efekt w postaci zwrotu niesłusznie pobranej kwoty. Udało się to osiągnąć
pomimo braku wpłaty 100 zł tytułem opłat sądowych – tej pani nie było na
to stać. Niestety jest to tylko wyjątek od reguły, bo w większości sytuacji
skarga bez wniesienia opłaty jest odrzucana. Warto podkreślić, że osoby,
które nie mają dostępu do gotówki przez nieuprawnioną działalność komornika, mają trudności z zapłatą tak wysokiej kwoty. Dodatkowo te pieniądze często potrzebne są na zaspokajanie podstawowych potrzeb własnych
i najbliższej rodziny.
Czy kierowane przez Pana Ministerstwo Sprawiedliwości byłoby skłonne
rozważyć w najbliższym czasie możliwość wprowadzenia niższej stawki tej
opłaty lub możliwość uiszczania jej po zakończeniu postępowania, gdy sąd
w danej sprawie uzna to za uzasadnione? Działanie takie, w moim odczuciu,
służyłoby interesowi społecznemu. Uboższa część społeczeństwa w przystępniejszy sposób mogłaby dochodzić swoich praw. Wnoszenie opłaty po
zakończeniu rozpatrywania skargi pozwoliłoby na dopasowanie jej wysokości do przedmiotu i zakresu skargi.
Z poważaniem
Mieczysław Augustyn

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

13

Odpowiedź
Warszawa, 2.09.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r., uprzejmie przedstawiam.
Zasadniczym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym jest uregulowana w art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), dalej k.p.c., skarga na czynności komornika. Służy ona zarówno na czynności komornika, jak i na zaniechanie ich dokonania. Legitymację do wniesienia skargi posiada przede wszystkim strona i może z niej skorzystać
zawsze, jeśli tylko uzna to za potrzebne w obliczu konkretnego działania lub zaniechania komornika. Dyspozycja art. 767 k.p.c. przewiduje także możliwość złożenia skargi
przez inną osobę, a zatem również taką, która nie jest uczestnikiem postępowania.
Jednakże osoba trzecia musi przy tym wykazać istnienie interesu prawnego.
Złożenie skargi na czynności komornika wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty
sądowej. Podstawową zasadą postępowania cywilnego jest bowiem jego odpłatność.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025), dalej u.k.s., opłata od skargi na
czynność komornika (lub zaniechanie dokonania czynności) jest stała i nie zależy od
wartości egzekwowanego świadczenia. Wysokość tej opłaty ustawodawca określił na
100 złotych.
Nałożenie opłaty sądowej i określenie jej wysokości, oprócz czynienia zadość zasadzie odpłatności postępowania, musi uwzględniać możliwości finansowe społeczeństwa w kontekście zapewnienia obywatelowi przez państwo prawa do sądu. Z drugiej
jednak strony jest ona wykorzystywana jako instrument przeciwdziałania nadużywaniu tych praw, np. składania nieograniczonej liczby środków zaskarżenia w celu
zablokowania podejmowania czynności egzekucyjnych, a przez to wydłużenia czasu
trwania postępowania.
Dostępność najuboższych do wymiaru sprawiedliwości została zagwarantowana
przez ustawodawcę poprzez wprowadzenie do porządku prawnego instytucji zwolnienia od kosztów sądowych. Znajduje ona odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu egzekucyjnym. Prawo do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, a w omawianym wypadku od obowiązku uiszczenia 100 złotych z tytułu opłaty
sądowej od skargi na czynności komornika, przysługuje każdemu, kto tę skargę wnosi, w tym również dłużnikowi.
Zgodnie z art. 100 ust. 2 u.k.s. sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych
w całości, jeżeli nie jest ona w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny, bądź też, na podstawie art. 101 ust. 1 u.k.s., częściowo jeśli jest
w stanie ponieść tylko część z tych kosztów.
Ustawodawca nie określił terminu złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, co oznacza, że może on być złożony razem ze skargą na czynności komornika.
Zgodnie z art. 7672 §1 k.p.c. sąd zobowiązany jest do rozpoznania skargi w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne,
które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia. Wobec
powyższego jednoczesne złożenie przez skarżącego skargi wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych winno zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu.
W świetle powyższych rozważań, wysokość opłaty od skargi na czynności (lub
zaniechanie czynności) komornika nie wydaje się zbyt wysoka, a uzasadniona okolicznościami niemożność jej uiszczenia otwiera skarżącemu drogę do ubiegania się
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o zwolnienie od jej ponoszenia. Zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty umożliwia sądowi dostosowanie jej wysokości do możliwości majątkowych skarżącego. Ostateczne rozliczenie kosztów postępowania skargowego następuje z chwilą rozpoznania skargi w oparciu o obowiązujące w postępowaniu cywilnym reguły ponoszenia
kosztów. Zastosowanie tych reguł, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności danej
sprawy, umożliwia sądowi obciążenie kosztami postępowania (nie tylko opłatą sądową
od skargi) jedną stronę, dokonanie ich proporcjonalnego rozliczenia pomiędzy stronami, bądź też skorzystanie z instytucji nieobciążania w całości lub w części kosztami
postępowania strony przegrywającej.
Istnienie przedstawionych rozwiązań prawnych nie uzasadnia potrzeby wprowadzenia dodatkowych zasad regulujących możliwość wnoszenia opłaty po zakończeniu rozpoznawania skargi oraz dostosowania jej wysokości do przedmiotu i zakresu skargi.
Z tych względów, w Ministerstwie Sprawiedliwości nie prowadzi się ani też nie planuje się podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany wysokości opłaty stałej
od skargi na czynności komornika.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
oraz senatora Ireneusza Niewiarowskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Wraz z ogromną grupą osób najuboższych oraz organizacjami pozarządowymi, które niosą im pomoc, z rosnącym niepokojem obserwujemy,
iż opóźnia się termin rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc
żywnościowa” (PO PŻ). Wspieranie rodzin, w których zdarza się niedożywienie, a nawet głód, odbywa się z coraz większym trudem. Tymczasem projekt
wspomnianego polskiego programu wymaga według KE bardzo wielu poprawek, a potem jeszcze zatwierdzenia. To może trwać bardzo wiele miesięcy.
Nie tylko postawi to najuboższych wobec dramatycznych problemów żywieniowych, ale i zagrozi organizacjom pozarządowym utrzymującym dużą,
kosztowną i specjalistyczną infrastrukturę magazynowo-techniczną, której
posiadanie jest przecież warunkiem uruchomienia programu. Taka spirala zdarzeń może trwale osłabić możliwości sprawnego dotarcia z pomocą
żywnościową do podopiecznych wielu tysięcy organizacji charytatywnych
w Polsce.
Prosimy zatem Pana Ministra o podjęcie wszelkich możliwych starań
o przyśpieszenie procedur zatwierdzenia PO PŻ oraz jego uruchomienia.
Ponadto prosimy o rozważenie możliwości rozpoczęcia realizacji programu
(lub wybranych jego zadań) ze środków własnych resortu tak, aby zapewnić potrzebującym tymczasowe wsparcie i utrzymanie w ruchu potencjału
niezbędnego do skutecznej realizacji PO PŻ w dalszych miesiącach, już ze
środków UE.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Pan Minister poinformował nas o krokach
podjętych zarówno w kraju, jak i na forum UE zmierzających do jak najszybszego rozruchu pomocy żywnościowej dla potrzebujących rodzin. Deklarujemy też wszelkie możliwe i oczekiwane wsparcie wysiłków resortu w tej
sprawie.
Mieczysław Augustyn
Ireneusz Niewiarowski

Odpowiedź
Warszawa, 18 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 30 lipca 2014 r., znak
BPS/043-59-2506/14 dotyczące wspólnego oświadczenia senatora Mieczysława Augustyna oraz senatora Ireneusza Niewiarowskiego złożonego podczas 59. posiedzenia
Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r., wyjaśniam.
Obecnie trwają prace nad systemem wdrożenia programu wsparcia w ramach nowego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Największą zmianą w programie w stosunku do Programu PEAD, oprócz źródła i sposobu
finansowania, będzie prowadzenie działań towarzyszących, które powinny uzupełniać
dostarczanie żywności oraz przyczyniać się do włączenia społecznego osób najbardziej
potrzebujących.
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Konsultacje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi rozpoczęły się już
w 2013 r., jeszcze przed uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 str. 1). Ministerstwo zaprojektowało odpowiednie
przepisy ustawowe stanowiące podstawę do realizacji programu w Polsce (w ramach
projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014–2020). Jednakże możliwość korzystania przez Polskę
w latach 2014–2020 ze wsparcia finansowego UE zależy od stworzenia adekwatnego
systemu wdrożenia Funduszu, w tym przyjęcia Krajowego Programu Operacyjnego
„Pomoc Żywnościowa 2014–2020” (PO PŻ) przez Komisję Europejską. Projekt PO PŻ
został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia br. i przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Obecnie prowadzone są negocjacje z Komisją Europejską dotyczące treści Programu Operacyjnego. Równolegle do tych działań
trwają prace nad dokumentami opisującymi funkcje i procedury służące przygotowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej (PO PŻ) oraz prace nad rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję
Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014–2020”.
Pragnę zapewnić, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokłada wszelkich
starań, aby jak najszybciej wdrożyć realizację PO PŻ w Polsce.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej
Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zwiększenie skali rządowego finansowania uczelni wyższych z mniejszych ośrodków naukowych.
Dotacja, którą otrzymują uczelnie wyższe, nie pokrywa kosztów kształcenia i badań naukowych. Szczególnie jest to zauważalne w mniejszych
ośrodkach uniwersyteckich. Sytuację finansową pogarsza również postępujący z roku na rok niż demograficzny. Uczelnie wyższe analogicznie przyjmują mniej studentów, a co się z tym wiąże, zyskują mniej z opłat za naukę.
Kolejny rok z rzędu ujemny bilans odnotowuje na przykład Uniwersytet
w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnie podejmują środki zaradcze: ograniczają wydatki
bieżące, sprzedają nieruchomości. Dostosowuje się także liczbę pracowników do tej malejącej liczby studentów. Spadek zatrudnienia może przyczynić się do zamykania kierunków oraz utracenia uprawnień do na przykład
statusu uniwersytetu klasycznego. Liczba studentów maleje, jednak koszty
utrzymania są constans. Jeśli nie wzrosną dotacje rządowe, wielu uczelniom
wyższym grozi zamknięcie.
Zasadne w takim wypadku jest jednostkowe zwiększenie dotacji rządowych dla poszczególnych uczelni. Nie są to uczelnie wzorowo prosperujące,
jednak nie są wskazane praktyki zmierzające ku ich upadkowi ze względu
na postępujący niż demograficzny, który nie powinien bezpośrednio przyczyniać się do ich zamknięcia. Uczelnie te umożliwiają kształcenie się osobom,
które nie mają możliwości finansowych oraz logistycznych, żeby studiować
w wielkich ośrodkach uniwersyteckich. W tym stanie rzeczy działania w powyższym zakresie są konieczne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 30 lipca 2014 r. nr BPS/043-59-2507-14, przy
którym przekazane zostało oświadczenie senatora Roberta Dowhana dotyczące zwiększenia finansowania uczelni, uprzejmie przedkładam poniższe informacje.
Wydatki budżetu państwa, zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), planowane
na finansowanie działalności uczelni publicznych, w części dotyczącej wynagrodzeń
waloryzowane są corocznie, co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na dany rok
budżetowy oraz w części niedotyczącej wynagrodzeń waloryzowane są corocznie, co
najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie
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budżetowej na dany rok budżetowy. Tym samym niż demograficzny nie wpływa na
wysokość wydatków – określanych w kolejnych ustawach budżetowych – na rzecz
uczelni publicznych.
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 94 ust. 1 zawiera katalog 11 dotacji o charakterze zadaniowym, które uczelnia publiczna otrzymuje z budżetu państwa, w tym 9 dotacji w obszarze działalności dydaktycznej, z których najistotniejsza
– z punktu widzenia kwotowego – jest dotacja przeznaczona na zadania związane
z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym
na remonty, tzw. dotacja podstawowa (art. 94 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).
Uczelnie publiczne finansowane z budżetu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego otrzymują dotacje w obszarze działalności dydaktycznej z budżetu
państwa określone na podstawie obowiązujących jednolitych formuł algorytmicznych,
wynikających z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego
2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych
i niepublicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 789).
Należy nadmienić, iż zasady podziału dotacji podstawowej (najistotniejszej kwotowo dotacji w obszarze działalności dydaktycznej), określone w załączniku nr 1 do
ww. rozporządzenia, oprócz parametrów ilościowych, takich jak liczba studentów
studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (składnik studencko-doktorancki), czy liczba nauczycieli akademickich (składnik kadrowy),
uwzględnia szereg parametrów jakościowych, tj.:
∙ liczbę realizowanych przez uczelnie projektów badawczych (składnik badawczy,
który premiuje aktywność badawczą i ma – podobnie jak pozostałe wskaźniki
– bezpośredni wpływ na wysokość przyznawanej dotacji, choć dotacja podstawowa nie jest co do zasady przeznaczona na prowadzenie badań naukowych);
∙ liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego lub doktora
– stanowiącą element stymulujący aktywność uczelni akademickich na polu
rozwoju dydaktyki (składnik uprawnień);
∙ współpracę międzynarodową (składnik wymiany studentów i doktorantów oraz
liczba profesorów zagranicznych w składniku kadrowym);
∙ zapewnienie odpowiedniego poziomu kształcenia (składnik dostępności) poprzez
relację między liczbą kształconych studentów i doktorantów a liczbą kadry naukowo-dydaktycznej uczelni.
Ponadto należy zauważyć, iż liczba studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich uwzględniana jest – w ramach składnika studencko-doktoranckiego – po przeliczeniu jej przez kosztochłonność kierunków
studiów i stacjonarnych studiów doktoranckich, a zatem nie dochodzi do premiowania masowego kształcenia.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o sprecyzowanie zapisów
projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym z dnia 7 lipca
2014 r. Niedoprecyzowanie zapisów może przyczynić się do nadmiernego
zwiększenia obowiązków sprzedawców oraz powstania dodatkowych kosztów właścicieli sklepów.
Na przykład punkt 1.2 projektu ogranicza uprawnienia osób zarejestrowanych przez monitoring. Zapis powinien być bardziej precyzyjny, w przeciwnym wypadku każdy sklep będzie zobowiązany informować indywidualnie każdego klienta o zakresie jego praw. W takim wypadku klient mógłby
również ubiegać się o przekazanie przez sklep informacji na temat przetwarzania danych.
Punkt 3 projektu mówi o uprawnieniach dostępu do systemu monitoringu. W myśl przepisów powinna być prowadzona ewidencja osób upoważnionych do dostępu oraz tych, które mogą usuwać nagrania. Problem pojawia
się, gdy sklepy korzystają z usług agencji, w których często dochodzi do
zmian kadrowych.
Nowe propozycje wiążą się z dodatkowymi kosztami dla właścicieli sklepów. Przepisy wprowadzają obowiązek zapewnienia archiwizacji zapisów
monitoringu na sprzęcie, który jest produkowany przez różnych producentów. Koszty wiążą się nie tylko z wymianą urządzeń monitorujących, ale
także z okablowaniem czy dostosowaniem obrazu. Handlowcy obawiają się
także ryzyka wysokich opłat za nowe oznakowanie kamer oraz przestrzeni
objętej monitoringiem. Produkcja oznakowania według projektu powinna być
zlecona jednemu podmiotowi. Może to przyczynić się do podniesienia ceny
takiego oznakowania. Właściciele sklepów obawiają się także, iż naklejki
będą zbyt duże, co może spowodować zasłonięcie reklam umieszczanych
przez sklepy na obiektach.
W takim wypadku zasadne jest sprecyzowanie przepisów dotyczących
założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym z dnia 7 lipca 2014 r.
Wobec podanych przykładów i w tym stanie rzeczy działania w powyższym
zakresie są konieczne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2014 roku (sygn. BPS/043-59-2508/14),
dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Roberta Dowhana podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 roku w sprawie konieczności
doprecyzowania projektu założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym uprzejmie
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informuję, że prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prace nad przedmiotową regulacją znajdują się obecnie na etapie powtórnych konsultacji międzyresortowych i społecznych.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w trakcie przygotowywania obecnej wersji projektu założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym, uwzględniono znaczną
część propozycji zgłaszanych przez uczestników pierwszego etapu uzgodnień. Wymaga
podkreślenia, że do procesu konsultacji włączone zostały nie tylko organy centralne
oraz wojewodowie i prezydenci największych miast, ale również organizacje przedstawicielskie reprezentujące podmioty zainteresowane problematyką instalowania lub
stosowania systemów monitoringu wizyjnego – łącznie w konsultacjach wzięło udział
ponad 90 podmiotów. Aktualnie prowadzone są konsultacje w ramach drugiego etapu
uzgodnień, w związku z tym nie jest możliwe określenie ostatecznego brzmienia przepisów omawianej regulacji.
Niemniej jednak należy podkreślić, że w trakcie prowadzonych prac, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych bierze pod uwagę konieczność stworzenia zasad, pozwalających
na skuteczniejszą niż dotychczas ochronę konstytucyjnych praw osób objętych monitoringiem wizyjnym, w tym w szczególności prawa do prywatności. Jednocześnie
należy podkreślić, że projektowana regulacja nie może w nadmierny sposób obciążać
administratorów systemów monitoringu wizyjnego – założeniem ustawy nie jest bowiem istotne ograniczanie możliwości stosowania monitoringu wizyjnego, lecz określenie zasad jego prowadzenia. W celu realizacji wskazanego założenia, niezbędne jest
określenie szczegółowych obowiązków administratorów systemów monitoringu wizyjnego, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania tego rodzaju systemów oraz zarządzania nimi, zgodnie z celami wskazanymi w projektowanej regulacji. Powyższe wymaga nie tylko zapewnienia odpowiedniej ochrony fizycznej urządzeń
należących do systemów monitoringu wizyjnego (projektowana regulacja pozostawia
administratorom możliwość wyboru środków zabezpieczenia systemów), lecz również
określenia zasad dostępu do systemów monitoringu wizyjnego oraz oglądanego lub
zarejestrowanego obrazu. W projekcie założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym
nie określono minimalnych terminów przechowywania nagrań i wymogów technicznych systemów – nagrania systemów monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie
dłużej, niż jest to konieczne z perspektywy celowości funkcjonowania poszczególnych
systemów, przy uwzględnieniu terminu maksymalnego (90 dni). Termin przechowywania nagrań będzie zatem określał administrator systemu, przy uwzględnieniu celu
prowadzenia monitoringu wizyjnego.
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia przestrzegania wskazanych praw konstytucyjnych osób objętych monitoringiem wizyjnym, w opinii Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych niezbędne jest wprowadzenie obowiązku informowania o objęciu monitoringiem wizyjnym. Uprzejmie informuję, że szczegółowe zasady wykonywania tego
obowiązku zostaną określone w akcie wykonawczym do projektowanej ustawy.
Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że w odniesieniu do wskazanej w oświadczeniu
grupy przyszłych administratorów systemów monitoringu wizyjnego, zastosowanie
będą miały przepisy o prowadzeniu monitoringu w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego, tj. w przestrzeni, w której na administratorów nakłada
się stosunkowo mały zakres obowiązków.
Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie podkreślić, że w ramach dalszych
prac legislacyjnych, w szczególności na etapie opracowywania szczegółowego projektu
ustawy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dołoży starań, aby stopień dokładności
nowej regulacji umożliwiał jej jednoznaczną wykładnię i powszechne stosowanie.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Grzegorz Karpiński
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze!
Nie sposób nie zauważyć znaczącego wzrostu sprzedaży samochodów
w tym roku. W dużej mierze wpływ na ten fakt miała możliwość pełnego
odliczenia podatku VAT na tak zwane auta z kratką w pierwszych trzech
miesiącach roku. Pozytywny trend utrzymywał się jednak także w kolejnych
miesiącach już po wygaśnięciu ulgi. Wzrost mógłby być jeszcze większy,
gdyby zmieniły się przepisy dotyczące wyższej akcyzy na auta z silnikami o pojemności powyżej 2 l. Dalsze umacnianie się rynku motoryzacyjnego
w dużej mierze zależy od rozwiązań prawnych i ewentualnych ulg podatkowych dla firm. Dużym impulsem może być wprowadzenie możliwości pełnego odliczania kosztów paliwa, co jest planowane na rok 2015.
Czynnikiem hamującym sprzedaż samochodów są dość niefortunne zasady naliczania akcyzy. Obecnie obowiązuje bardzo wysoka, wynosząca
ponad 18% akcyza na pojazdy z silnikami o pojemności powyżej 2 l, podczas
gdy mniejsze auta objęte są stawką na poziomie około 3%. Duże silniki uważa się za luksus, za który trzeba więcej płacić, tymczasem dzięki dzisiejszej
technologii auta o dużych pojemnościach często oferują lepsze osiągi i niższe
spalanie, są więc mniej szkodliwe dla środowiska niż te mniejsze.
Obowiązujące przepisy podatkowe nie nadążają za tendencjami rynkowymi i rozwojem technologii. Lepszym rozwiązaniem byłyby opłaty naliczane nie w zależności od wielkości silnika samochodu, ale od jego wpływu na
środowisko, a więc podatek ekologiczny. Takie przepisy mogłyby okazać się
impulsem do rozwoju całego rynku motoryzacyjnego.
Z poważaniem
Andrzej Grzyb

Odpowiedź
Warszawa, 23 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z pismem Nr BPS/043-59-2509/14 z dnia 30 lipca 2014 r., przy którym został przekazany tekst oświadczenia w sprawie stawek akcyzy na samochody
osobowe, złożonego przez Senatora Andrzeja Grzyba podczas 59. posiedzenia Senatu
RP w dniu 24 lipca 2014 r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Odnosząc się do kwestii istnienia w polskim systemie prawa dwóch stawek akcyzy
na samochody osobowe uzależnionych od pojemności silnika informuję, iż założeniem
było ustanowienie mechanizmów ograniczających nabywanie samochodów z dużą pojemnością silnika, co podyktowane było względami ochrony środowiska. Należy bowiem mieć na uwadze, że samochody te z zasady emitują większą ilość spalin w porównaniu do samochodów o mniejszej pojemności silnika.
Wskazać należy, iż uprzednio obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym uzależniały wysokość opodatkowania samochodów osobowych m.in. od wieku
pojazdu. Niemniej jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wydanym w dniu
18 stycznia 2007 r. wyroku (sprawa C-313/05) zakwestionował taki sposób opodatko-
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wania. Zastrzeżenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczyły niezgodności
z art. 90 TWE (obecnie art. 110 TFUE) w zakresie, w jakim kwota podatku akcyzowego
nakładana na samochody używane starsze niż 2 lata (czyli te, dla których, zgodnie
z obowiązującymi do dnia 30 listopada 2006 r. regulacjami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek akcyzy
Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm., stawki akcyzy wzrastały wraz z wiekiem pojazdu)
przewyższa kwotę podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych używanych samochodów zarejestrowanych w kraju. Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości samochody osobowe, starsze niż dwuletnie, nabyte wewnątrzwspólnotowo po
1 maja 2004 r., mogły być wyżej opodatkowane podatkiem akcyzowym od sprzedawanych samochodów już zarejestrowanych w Polsce. W związku z powyższym zrezygnowano z uzależnienia wysokości stawki akcyzy na samochody od wieku pojazdu
natomiast pozostawiono kryterium pojemności silnika.
Odnosząc się do kwestii potencjalnej zmiany przepisów, które uzależniałyby stawkę podatku od czynnika środowiskowego należy wyjaśnić, iż prace nad ustawami,
które zakładały zastąpienie akcyzy rodzajem podatku uzależnionym od czynników
środowiskowych w stosunku do wszystkich samochodów zarejestrowanych na terytorium Polski (zarówno nabywanych wewnątrzwspólnotowo, importowanych jak i sprzedawanych na terytorium naszego kraju) były prowadzone kilkakrotnie.
Ministerstwo Finansów dwukrotnie kierowało na ścieżkę legislacyjną projekt
ustawy o podatku uzależnionym od czynnika środowiskowego, który miałby zastąpić
podatek akcyzowy od samochodów osobowych. Pierwszy projekt, tj. projekt ustawy
o podatku ekologicznym od samochodów (druk sejmowy nr 3839) przewidywał, że
podstawą do obliczenia podatku miałaby być pojemność skokowa silnika z uwzględnieniem normy EURO. Projekt ten został przekazany pod obrady Sejmu IV Kadencji,
który w 2005 r. przedmiotowy projekt odrzucił podczas pierwszego czytania. Następnie w 2006 r. Sejm V kadencji ponownie, podczas pierwszego czytania, odrzucił przygotowany projekt ustawy o podatku od samochodów (druk nr 735). Również w tym
projekcie podstawą do obliczenia podatku była pojemność skokowa silnika z uwzględnieniem normy EURO.
W związku z powyższym zaniechano prac nad wprowadzeniem podatku, uzależnionego od czynnika środowiskowego, który miałby zastąpić podatek akcyzowy od
samochodów osobowych. Obecnie nie są prowadzone ani też nie są planowane żadne
prace w tym zakresie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego,
Wiesława Dobkowskiego, Waldemara Kraski
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
W związku z informacjami otrzymywanymi od podatników zwracamy
się do Pana Ministra z pytaniem dotyczącym stanowiska Ministerstwa Finansów i podległych mu organów podatkowych, w szczególności dyrektorów
izb skarbowych upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, w kwestii podatkowych konsekwencji pobierania przez wspólników handlowych spółek osobowych, tj. spółek jawnych
i spółek komandytowych, zaliczek na poczet przypadającego na wspólnika
udziału w zysku spółki.
W ostatnim czasie działający z upoważnienia ministra finansów dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna o sygn. IBPBI/1/415-359/11/AB), dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja
indywidualna o sygn. ITPB1/415-387/12/MR) oraz dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie (interpretacja indywidualna o sygn. IPPB1/415-933/10-2/EC)
orzekli, że wspólnik spółki osobowej, który otrzymał zgodnie z umową spółki
zaliczki na poczet udziału w zysku spółki osobowej, jest zobowiązany do
rozliczenia tych zaliczek ze spółką na koniec roku obrotowego, a jeżeli to nie
nastąpi, do potraktowania tych zaliczek do celów podatkowych w podatku
dochodowym od osób fizycznych jako pożyczki zaciągniętej nieodpłatnie od
spółki i rozpoznania z tego tytułu opodatkowanego przychodu związanego
z otrzymaniem od spółki tak zwanego nieodpłatnego świadczenia.
W naszej ocenie postępowanie takie pozbawione jest jakichkolwiek podstaw prawnych i prowadzi do całkowicie bezpodstawnego na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych (ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm.) obciążenia
podatkowego wspólników spółek osobowych.
Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy podatkowej
wspólnik spółki osobowej nieposiadającej osobowości prawnej opodatkowany jest podatkiem dochodowym z tytułu przypadającego na niego, zgodnie
z umową spółki, udziału w zysku spółki. Handlowa spółka osobowa (z wyjątkiem niektórych spółek komandytowo-akcyjnych) jest zatem podmiotem
transparentnym podatkowo w obszarze podatków dochodowych; obciążeniu podatkiem dochodowym podlegają bezpośrednio wspólnicy takiej spółki
z tytułu przysługującego im udziału w zysku osiąganym przez spółkę. Ze
względu na to, że majątek spółki osobowej, jakkolwiek odrębny od majątku wspólników, składać się może wyłącznie z tego, co wspólnicy wnieśli
do spółki (kosztem własnego majątku pochodzącego z opodatkowanych dochodów) oraz z zysków wypracowanych przez spółkę w toku prowadzonej
działalności, od których wspólnicy uiszczali na bieżąco należny podatek dochodowy, niezrozumiałe wydają się powody, dla których wspólnik miałby
być dodatkowo obciążany podatkiem dochodowym z tego tytułu, że otrzymał
ze spółki zaliczkę na poczet udziału w przypadającym na niego (i już opodatkowanym!) zysku.
W naszej ocenie sytuacja taka nosi wszelkie cechy podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym tego samego dochodu – raz na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy podatkowej i ponownie na podstawie art. 11 ust. 1
in fine tej samej ustawy.
Również Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 2009 r. o sygn. III CSK
290/08 potwierdził, że nawet „w razie nieosiągnięcia zysku wspólnik, który
za zgodą wszystkich pozostałych wspólników pobrał kwotowe zaliczki na
poczet udziału w zysku, nie ma obowiązku zwracać do kasy spółki jakiejkolwiek kwoty tytułem rozliczenia tej zaliczki. Rozliczenie zaliczki następuje w kolejnym okresie obrachunkowym, w którym spółka osiągnie zysk”.
Skoro zatem na gruncie prawa handlowego nie powstaje po stronie spółki
osobowej jakiekolwiek roszczenie o zwrot przez wspólnika kwot pobranych
zaliczek na poczet udziału w zysku spółki, to nie sposób jest uznawać tych
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zaliczek za środki „pożyczone” z majątku spółki osobowej. Stosunek prawny
pożyczki zawiera bowiem element obowiązku zwrotu pożyczonych środków
oraz korzystania z cudzego kapitału „kosztem” jego właściciela, których to
cech nie posiada otrzymana ze spółki osobowej zaliczka dla wspólnika na
poczet udziału w zysku, nawet jeżeli zaliczka taka nie zostanie rozliczona
z zyskiem spółki na ostatni dzień roku obrotowego.
Ze względu na przedstawione kwestie zwracamy się do Pana Ministra
z prośbą o wyjaśnienie powodów, dla których Ministerstwo Finansów i podległy mu aparat skarbowy obciążają podatników podatku dochodowego od
osób fizycznych pobieranym dwukrotnie podatkiem z tytułu osiągnięcia tych
samych dochodów w postaci udziału w zysku spółki osobowej i domagają się uznawania otrzymanych przez wspólnika zaliczek na poczet udziału
w zysku spółki osobowej za pożyczkę, bowiem w brzmieniu obowiązujących
przepisów prawa podatkowego oraz kodeksu spółek handlowych nie znajdujemy regulacji uzasadniających takie stanowisko.
W przypadku uznania przez Pana Ministra za uzasadnione zgłaszanych
przez nas argumentów oczekujemy jak najszybszego podjęcia działań mających na celu zapewnienie przestrzegania obowiązującego prawa przez podległych Panu Ministrowi urzędników aparatu skarbowego.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Wiesław Dobkowski
Waldemar Kraska
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE FINANSÓW
Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca
2014 r., przekazanym przy piśmie z dnia 30 lipca 2014 r. nr BPS/043-59-2510/14,
dotyczącym stanowiska Ministerstwa Finansów i podległych organów prezentowanego w interpretacjach indywidualnych w sprawie podatkowych konsekwencji pobierania przez wspólników osobowych spółek prawa handlowego (spółek jawnych i spółek
komandytowych) zaliczek na poczet przypadającego na wspólnika udziału w zysku
spółki, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”,
jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną (czyli spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego), przychody wspólnika
z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy PIT, uznaje się
za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT (pozarolnicza
działalność gospodarcza).
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Pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 5a pkt 6 ustawy
PIT i oznacza działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób
zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do
innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9
ustawy PIT.
W myśl art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników
dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów
i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Stosownie do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy PIT przychody, koszty uzyskania przychodów,
wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i straty oraz ulgi podatkowe
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki niebędącej osobą
prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału
w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa
do udziału w zysku (udziału) są równe.
Jeżeli spółka niebędąca osobą prawną prowadzi księgi rachunkowe, dochód z działalności gospodarczej, przypadający – według zasad określonych w art. 8 ustawy PIT –
na wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, ustalany jest na podstawie prawidłowo
prowadzonych przez spółkę ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio
w ciężar kosztów uzyskania przychodów (art. 24 ust. 1 ustawy PIT).
Natomiast w przypadku, gdy spółka niebędąca osobą prawną prowadzi podatkową
księgę przychodów i rozchodów, dochód z działalności gospodarczej przypadający –
według zasad określonych w art. 8 ustawy PIT – na wspólnika spółki niebędącej osobą
prawną, ustala się zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy PIT. Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem, w rozumieniu art. 14 ustawy PIT a kosztami uzyskania przychodów
określonymi zgodnie z art. 22 ustawy PIT, powiększona o różnicę pomiędzy wartością
remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców)
podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych,
braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość
remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 1 ustawy PIT, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów
specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku,
o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy PIT, a w pozostałych przypadkach
dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:
1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT,
powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h
ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, dokonanych od tych środków i wartości lub
2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego
wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy PIT, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, dokonanych od
tego prawa lub udziału w takim prawie.
Stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy PIT podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku
podatkowego zaliczki (miesięczne lub kwartalne) na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 44 ust. 3 albo 3f ustawy PIT. Zaliczki płatne są w terminie do
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20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a zaliczki kwartalne – w terminie do
20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.
Zaliczka za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego płatna jest w terminie do
dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego, chyba że przed tym dniem podatnik
złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania (art. 44
ust. 6 ustawy PIT).
Rozliczenia podatku od uzyskanego dochodu, podatnik dokonuje w zeznaniu podatkowym, które obowiązany jest złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Jak wynika, art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT dochód wspólnika
do opodatkowania z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną ustalany jest
memoriałowo, a nie kasowo.
Konsekwencją tego jest, iż środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej
osobą prawną z tytułu podziału i wypłaty zysku osiągniętego przez spółkę (realizacji
prawa wspólnika wynikającego z art. 52 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych – Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm. – zwanej dalej
„Ksh”), nie stanowią przychodu do opodatkowania, a więc nie powodują powstania
obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno środków wypłaconych po zakończeniu roku podatkowego, jak i zaliczek na
poczet przypadającego na wspólnika udziału w zysku spółki, wypłaconych w trakcie
roku obrotowego.
Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 52 §1 Ksh podziału i wypłaty zysku dokonuje
się za rok obrotowy, a więc z końcem tego okresu dopiero może zostać określona kwota zysku osiągniętego przez spółkę przypadająca na wspólnika. W przypadku wypłaty wspólnikowi zysku, wypłacona z tego tytułu kwota powinna zostać pomniejszona
o wypłacone zaliczki.
Problem powstaje w przypadku, gdy wypłacone zaliczki na poczet przypadającego
na wspólnika udziału w zysku spółki przewyższają kwotę zysku rocznego przypadającego na tego wspólnika, albo gdy zysk roczny spółki nie wystąpi. W takim przypadku
z końcem roku obrotowego, powinno nastąpić rozliczenie wspólnika ze spółką i co do
zasady zwrot otrzymanych kwot zaliczek przekraczających kwotę przypadającego na
niego za rok obrotowy udziału w zysku, lub w całości – gdy spółka w roku obrotowym
poniosła stratę.
W kwestii rozliczenia zaliczek na poczet zysku wypłaconych wspólnikowi w kwocie
wyższej niż przypadająca z udziału w zysku spółki za rok obrotowy, zgodnie z art. 52
§2 Ksh, stanowisko zajął Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 5 marca 2009 r., sygn.
akt III CSK 290/08 stwierdził, że „w razie nieosiągnięcia zysku wspólnik, który za
zgodą wszystkich pozostałych wspólników pobrał kwotowe zaliczki na poczet udziału
w zysku nie ma obowiązku zwracać do kasy spółki jakiejkolwiek kwoty tytułem rozliczenia tej zaliczki. Rozliczenie zaliczki następuje w kolejnym okresie obrachunkowym,
w którym spółka osiągnie zysk. Z tego względu nie można mówić o istnieniu jakiejkolwiek wierzytelności spółki wobec wspólnika z tytułu pobranych legalnie, zgodnie z wolą
wszystkich wspólników, zaliczek na poczet udziału w zysku. Takie zaliczki, pobrane
przez wszystkich wspólników i nierozliczone z zysku w kolejnych latach, zaliczane są
do wartości majątku spółki obliczanego na podstawie art. 65 §1 Ksh w celu określenia
udziału kapitałowego występującego wspólnika. Nie ma więc podstaw do twierdzenia, że spółka ma roszczenie do wspólników o zwrot nierozliczonych zaliczek, z którym
powinna wystąpić do sądu w określonym terminie, by uniknąć jego przedawnienia.
Jak wskazano wyżej kwoty te, jeśli nie były rozliczone z zysków w kolejnych latach,
mogą być rozliczone na podstawie art. 65 Ksh w związku z wystąpieniem wspólnika
ze spółki”.
Zauważyć jednak należy, że powyższe stanowisko dotyczy interpretacji przepisów
Ksh dotyczących stosunków wewnętrznych spółki.
Jeśli podatnik po podziale i wypłacie zysku spółki (bądź poniesieniu straty) za rok
obrotowy, nie dokona zwrotu kwot zaliczek na poczet udziału w zysku otrzymanych
w kwocie wyższej od przypadającego na niego udziału w zysku rocznym spółki (albo
otrzymanych nienależnie, gdy spółka w roku obrotowym poniosła stratę), na gruncie
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prawa podatkowego, tych środków nie można traktować, jako pochodzących z tytułu
udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, z uwagi na to, że środki takie nie
pochodzą z działalności gospodarczej spółki w danym roku obrotowym, która była
podstawą do określenia dla celów podatkowych dochodu (albo straty) wspólnika z tej
działalności.
Zauważyć należy, iż spółka osobowa prawa handlowego, zgodnie z art. 8 §1 Ksh
może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, co skutkuje, że posiada
własny, odrębny od wspólników majątek. W związku z tym wspólnik spółki niebędącej
osobą prawną, który otrzymał zaliczki na poczet zysku spółki w kwocie wyższej niż
przypadający na niego udział w zysku spółki za rok obrotowy i jeśli na koniec okresu
obrotowego nie dokonał zwrotu środków w wysokości tej nadwyżki – uzyskał przysporzenie (kosztem majątku spółki). Przysporzenie to nie ma charakteru definitywnego, gdyż podlega rozliczeniu w przyszłych okresach albo w momencie wystąpienia ze
spółki, na co wskazał w przywołanym wyżej wyroku, Sąd Najwyższy. Stan taki należy
traktować, jako nieodpłatne świadczenie spółki dla wspólnika, polegające na oddaniu
mu części majątku spółki (w wysokości różnicy pomiędzy kwotą pobranych zaliczek
a przypadającym na niego zyskiem) do swobodnego korzystania, w okresie od początku następnego roku obrotowego, do czasu rozliczenia pobranych zaliczek.
Zgodnie z art. 11 ustawy PIT wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód do opodatkowania. Przychodem – stosownie do art. 11 ust. 2a ustawy
PIT – jest wysokość odsetek jakie wspólnik musiałby zapłacić, gdyby środki pochodzące z nadwyżki zaliczek wypłaconych na poczet zysku spółki, stanowiły pożyczkę.
Podkreślenia wymaga, że przychód do opodatkowania stanowi w tym przypadku wysokość odsetek, jakie musiałby zapłacić wspólnik, gdyby zaciągnął pożyczkę
w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą pobranych zaliczek, a przypadającym
na niego udziale w zysku rocznym spółki, w okresie od początku nowego roku obrotowego do czasu rozliczenia tych zaliczek (nie jest to niezwrócona kwota zaliczek otrzymanych na poczet zysku spółki).
Stanowisko takie zostało zajęte, we wskazanych w oświadczeniu złożonym przez
senatorów, indywidualnych interpretacjach Ministra Finansów.
Nie można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w oświadczeniu, że „sytuacja taka nosi wszelkie cechy podwójnego opodatkowania tego samego dochodu – raz
na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy podatkowej i ponownie na podstawie art. 11 ust. 1
in fine tej samej ustawy”.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że zostaną one uznane za
wyczerpujące.
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Ostatnio opinia publiczna została poinformowana o wynikach badań roztworów nikotyny podgrzewanych w e-papierosach z regulacją mocy. Wyniki
tych badań są zatrważające – w większości badanych próbek stwierdzono
dwustukrotny wzrost obecności formaldehydu i acetaldehydu przy podniesionej mocy baterii w e-papierosie z 3,2 V do 4,8 V.
W związku z tym prosimy o informację, czy ministerstwo rozważa wprowadzenie zakazu podnoszenia mocy baterii w e-papierosach.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 2014.08.24
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Jana Marię Jackowskiego, przekazanym przy piśmie Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 30 lipca 2014 r. (BPS/043-59-2511/14), w sprawie
regulacji mocy baterii w elektronicznych papierosach, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Zgodnie z Raportem z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu, zrealizowanym przez TNS Polska na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, obecnie do palenia e-papierosów przyznaje się 3% ogółu dorosłych
Polaków. Ponadto Ministerstwo Zdrowia nie posiada szczegółowych informacji na temat wielkości sprzedaży e-papierosów m.in. wśród nieletnich. Należy jednak podkreślić, iż elektroniczne papierosy powodują uzależnienie od nikotyny, w związku z czym
mogą również przyczynić się do wzrostu palenia tytoniu wśród młodzieży.
Obecnie oferowane na rynku inhalatory nikotyny, zwane potocznie e-papierosami,
nie należą do wyrobów tytoniowych, w związku z tym nie podlegają przepisom ustawy
z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.). Należy również
zaznaczyć, że używanie e-papierosów nie jest tożsame z paleniem wyrobów tytoniowych. Urządzenia te występują na rynku jako przedmioty użytku na zasadach wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz. U. Nr 229, poz. 2275).
Jednocześnie pragnę poinformować, iż w dniu 29 kwietnia 2014 r. miała miejsce
publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów
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ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów
oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE, której przepisy dotyczą m.in. regulacji rynku e-papierosów. Należy zaznaczyć, że państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązane są do skoordynowanych prac i działań mających na celu wdrożenie jej postanowień do dnia 20 maja 2016 r.
Aby umożliwić państwom członkowskim wykonywanie ich funkcji w zakresie
nadzoru i kontroli, na producentów i importerów papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, nałożono wymóg zgłaszania odpowiednich wyrobów przed ich
zamierzonym wprowadzeniem do obrotu odpowiednim organom państwowym. Ustalono również, że państwa członkowskie zapewniają, aby płyn zawierający nikotynę był
wprowadzany do obrotu wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach
zapasowych, których pojemność nie przekracza 10 ml, a w przypadku papierosów
elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridżach jednorazowych, aby ich pojemność nie przekraczała 2 ml, jak również, że zawartość nikotyny w płynie nie przekracza 20 mg/ml.
Ponadto kwestie dotyczące wprowadzenia zakazu podnoszenia mocy baterii w elektronicznych papierosach, które umożliwiają zwiększoną inhalację nikotyny, regulują
przepisy wspominanej nowej dyrektywy tytoniowej w art. 20 ust. 3 pkt f, który stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, aby papierosy elektroniczne dawkowały
nikotynę w jednolity sposób w normalnych warunkach użytkowania.
Warto również podkreślić, iż w kontekście rozwijającego się rynku papierosów
elektronicznych istnieje możliwość, że mimo zgodności z przepisami omawianej dyrektywy, określone papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe bądź rodzaj papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych wprowadzonych do obrotu, stworzą
nieprzewidziane zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W związku z tym wskazane jest
ustanowienie odpowiedniej procedury w celu przeciwdziałania takiemu zagrożeniu.
Takie odpowiednie środki tymczasowe mogłyby np. obejmować zakaz wprowadzania
do obrotu określonych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych bądź
rodzaju papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.
Reasumując uprzejmie pragnę poinformować, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają stosowne prace dotyczące opracowania odpowiednich rozwiązań polegających na bardziej skutecznej i efektywnej walce ze zjawiskiem inhalacji nikotyny, które
w przypadku przyjęcia projektu przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia skierowane
zostaną do opinii i konsultacji publicznej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 21 sierpnia 2014 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego
wspólnie z innymi senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca
2014 r. poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania dotyczące przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według sprawozdania Rb-70:
ad 1. – przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników

Rok

Status
zatrudnienia

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie (zł)

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie
wraz z dod. wynagr.
rocznym (zł)

2007

01

1 600

7.655,00

8.181,00

2013

01

1 550

9.011,00

9.653,00

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

31

ad 2. – przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób
zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników

Rok

2007

2013

Status
zatrudnienia

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie (zł)

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
wraz z dod.
wynagr. rocznym (zł)

01 stanowiska
kierownicze

31

16.017,00

16.984,00

pozostali
pracownicy

1 569

7.489,00

8.007,00

01 stanowiska
kierownicze

35

17.828,00

18.984,00

pozostali
pracownicy

1 515

8.807,00

9.437,00

Stanowiska kierownicze w Najwyższej Izbie Kontroli obejmują:
– stanowisko dyrektora generalnego,
– stanowisko dyrektora biura, departamentu, delegatury,
– stanowisko p.o. dyrektora biura, departamentu, delegatury.
Uprzejmie informuję, że w Najwyższej Izbie Kontroli nie występują pracownicy
o statusie zatrudnienia odpowiednio 03 i 12.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03
i 12 oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według
zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy
o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
DYREKTORA GENERALNEGO
w BIURZE RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Nr BPS/043-59-2513/14 z dnia 30 lipca 2014 r. dotyczące
oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi
senatorami informuję, że dane, które przekazuję zostały przygotowane zgodnie ze sprawozdaniami Rb-70 – kwartalnymi sprawozdaniami o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
w jednostce budżetowej w okresie od 31 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.
Pyt. 1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
Przeciętna liczba etatów w przeliczeniu na pełnozatrudnionych osób o statusie
zatrudnienia 01 (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) wynosiła
odpowiednio:
w 2007 r. – 250 etatów,
w 2008 r. – 256 etatów,
w 2009 r. – 263 etaty,
w 2010 r. – 265 etatów,
w 2011 r. – 271 etatów,
w 2012 r. – 274 etaty,
w 2013 r. – 292 etaty.
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Wzrost etatów w 2012 r. i w 2013 r. nastąpił w wyniku przyznania w latach 2012
i 2013 środków na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją zadań
Krajowego Mechanizmu Prewencji i Mechanizmu Równego Traktowania oraz zadań
wynikających z Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (podstawa prawna: Dz. U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1707; Dz. U. z 2012 r. poz. 1456).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego osób o statusie zatrudnienia 01 (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) wynosiło:
w 2007 r. – 5 825 zł;
w 2008 r. – 5 849 zł;
w 2009 r. – 6 408 zł;
w 2010 r. – 6 407 zł;
w 2011 r. – 6 305 zł;
w 2012 r. – 6 491 zł;
w 2013 r. – 6 300 zł.
Pyt. 2. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 oraz pozostałych
pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Przeciętna liczba etatów w przeliczeniu na pełnozatrudnionych osób o statusie
zatrudnienia 02 (osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) wynosiła odpowiednio:
w 2007 r. – 3 etaty,
w 2008 r. – 3 etaty,
w 2009 r. – 3 etaty,
w 2010 r. – 2 etaty,
w 2011 r. – 2 etaty,
w 2012 r. – 3 etaty,
w 2013 r. – 3 etaty.
Wynagrodzenia kadry kierowniczej wynikające z Rozporządzenia Prezydenta RP
z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 91, z późn.
zm.) kształtowały się w następujący sposób:
w 2007 r. – 20 344 zł;
w 2008 r. – 14 990 zł;
w 2009 r. – 13 246 zł;
w 2010 r. – 18 959 zł.;
w 2011 r. – 14 530 zł;
w 2012 r. – 14 637 zł;
w 2013 r. – 14 431 zł.
Wzrost wynagrodzenia kadry kierowniczej w 2010 r. wynika z wypłaty ekwiwalentu za urlop dla Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wypłaty wynagrodzenia na
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. z 1981 r., Nr 20, poz. 101, z późn. zm.) dla Zastępcy
RPO w związku z zakończeniem przez niego pracy w BRPO.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., Nr 119) do państwowych stanowisk
kierowniczych (status zatrudnienia 02) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zaliczamy Rzecznika Praw Obywatelskich i Zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich.
Z poważaniem
DYREKTOR GENERALNY
Maria Muskała
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorów: Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia, złożone w dniu 24 lipca 2014
roku podczas 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Ad 1.
Przeciętne zatrudnienie w 2007 r. – 35 etatów.
Przeciętne wynagrodzenie w 2007 r. – 4 910,00 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 60 etatów.
Przeciętne wynagrodzenie w 2013 r. – 5 139,00 zł.
Ad 2.
Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w 2007 r. – 7 etatów.
Przeciętne wynagrodzenie na stanowiskach kierowniczych w 2007 r. – 7 094,00 zł.
Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w 2013 r. – 8 etatów.
Przeciętne wynagrodzenie na stanowiskach kierowniczych w 2013 r. – 10 008,00 zł.
Przeciętne zatrudnienie (pozostali pracownicy) w 2007 r. – 28 etatów.
Przeciętne wynagrodzenie (pozostali pracownicy) w 2007 r. – 4 364,00 zł.
Przeciętne zatrudnienie (pozostali pracownicy) w 2013 r. – 52 etaty.
Przeciętne wynagrodzenie (pozostali pracownicy) w 2013 r. – 4 475,00 zł.
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Wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych w latach:
L.p.

2007 r.

etat

1

Dyrektor Biura RPD

1

2

Dyrektorzy zespołów merytorycznych

4

3

Główny Księgowy

1

4

Kierownik Działu Adm.

1

5

Ogółem stanowisk kierowniczych

7

L.p.

2013 r.

etat

1

Dyrektor Biura RPD

1

2

Dyrektor Gabinetu RPD

1

3

Dyrektorzy zespołów merytorycznych

4

4

Główny Księgowy

1

5

Kierownik Gospodarczy

1

6

Ogółem stanowisk kierowniczych

8

Jednocześnie informuję, że Rzecznik Praw Dziecka nie zatrudnia osób o statusie
zatrudnienia 03 i 12.
Z wyrazami szacunku
Marek Michalak
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasza Kamińskiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do wyżej wymienionego pisma dotyczącego oświadczenia Senatorów
RP uprzejmie informuję, iż w Instytucie Pamięci Narodowej zatrudnieni są pracownicy
o następującym statusie zatrudnienia:
d. 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
e. 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (1 etat – Prezes IPN),
f. 09 – sędziowie i prokuratorzy.
Status zatrudnienia – 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
Według sprawozdania Rb-70 w 2007 roku w Instytucie Pamięci Narodowej przeciętne zatrudnienie wynosiło 1.660 etatów przy przeciętnym wynagrodzeniu brutto
4.272 zł, natomiast w 2013 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 1.965 etatów a przeciętne wynagrodzenie brutto 4.852 zł. Wzrost przeciętnego zatrudnienia wynika głównie z utworzenia pionu lustracyjnego w związku z nowelizacją ustawy o Instytucie.
Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób zajmujących
stanowiska kierownicze wynosiło:
∙ w 2007 roku 209 etatów średniorocznych przy przeciętnym wynagrodzeniu
brutto 7.246,73 zł,
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∙ w 2013 roku 250 etatów średniorocznych przy przeciętnym wynagrodzeniu
brutto 7.608,25 zł.
Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie pozostałych osób
wynosiło:
∙ w 2007 roku 1.451 etatów średniorocznych przy przeciętnym wynagrodzeniu
brutto 3.843,33 zł,
∙ w 2013 roku 1.715 etatów średniorocznych przy przeciętnym wynagrodzeniu
brutto 4.449,93 zł.
Do stanowisk kierowniczych zaliczono stanowiska określone w załączniku nr 1 do
pisma.
Z poważaniem
Łukasz Kamiński

Wykaz stanowisk kierowniczych
Załącznik nr 1
Centrala IPN

Oddziały IPN

1
2
3
4
5
6

zastępca prezesa
dyrektor generalny
dyrektor biura
p.o. dyrektora biura
zastępca dyrektora biura
p.o. zastępcy dyrektora biura

1
2
3
4
5
6

7

dyrektor sekretariatu

7

8
9
10
11

p.o. dyrektora sekretariatu
naczelnik wydziału
p.o. naczelnika wydziału
zastępca naczelnika wydziału

8
9
10
11

12

12

18

p.o. zastępcy
naczelnika wydziału
naczelnik centrum
edukacyjnego
kierownik sekretariatu
kierownik
archiwum zakładowego
kierownik samodzielnej sekcji
p.o. kierownika
samodzielnej sekcji
kierownik sekcji

19

p.o. kierownika sekcji

19

13
14
15
16
17

13
14
15
16
17
18

dyrektor oddziału
p.o. dyrektora oddziału
zastępca dyrektora oddziału
p.o. zastępcy dyrektora biura
główny księgowy oddziału
główny księgowy
– kierownik referatu
główny księgowy oddziału
p.o. kierownika referatu
naczelnik delegatury
naczelnik oddziałowego biura
p.o. naczelnika oddziałowego biura
zastępca naczelnika
oddziałowego biura
zastępca naczelnika oddziałowego
biura p.o. kierownika referatu
kierownik referatu
p.o. kierownika referatu
kierownik referatu p.o. zastępcy
naczelnika oddziałowego biura
kierownik sekretariatu
kierownik sekcji
kierownik sekcji p.o. naczelnika
delegatury
p.o. kierownika sekcji
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania
Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2014 r. znak BPS/043-59-2516/14 informuję jak niżej:
– w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zatrudnione są
osoby wg statusu:
01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
– wynagrodzenia ogółem dla statusu 01 wyniosły w 2007 roku 7 138 109 zł,
a w 2013 roku 8 295 979 zł,
– do stanowisk kierowniczych dla statusu 01 zaliczone zostały osoby na stanowiskach dyrektora Biura, dyrektora departamentu i zastępcy dyrektora departamentu.
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Poniższa tabela przedstawia przeciętne miesięczne zatrudnienie i wynagrodzenie
w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla statusu 01
status
01

przeciętne
zatrudnienie (w etatach)

przeciętne
wynagrodzenie (w zł)

2007

2013

109

117

5457

5909

w tym stan. kierownicze

13

17

10109

9573

pracownicy

96

100

4827

5286

ogółem

2007

2013

Z poważaniem
GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
z up. z-ca Generalnego Inspektora
Andrzej Lewiński
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do głównej inspektor pracy Iwony Hickiewicz
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania
Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03
i 12 oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według
zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy
o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 5.08.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pani pismo BPS/043-59-2517/14 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami poniżej przedkładam tabelaryczną informację nt. przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracowników Państwowej
Inspekcji Pracy o statusie zatrudnienia 01, tj. osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku 2007 i 2013 wg sprawozdania Rb-70.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż statusy zatrudnienia: 03, tj. członków korpusu służby cywilnej oraz 12, tj. pracowników Rządowego Centrum Legislacji, niezaliczonych do grup pracowniczych wymienionych w pkt 1–11 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.
poz. 119) nie dotyczą Państwowej Inspekcji Pracy, a do stanowisk kierowniczych
w Państwowej Inspekcji Pracy zgodnie z ww. rozporządzeniem zalicza się stanowisko
Głównego Inspektora Pracy i jego Zastępców o statusie zatrudnienia 02, tj. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
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w zł
2007 rok

2013 rok

przeciętne
przeciętne
przeciętne
przeciętne
przeciętne
miesięczne
miesięczne
przeciętne
miesięczne
miesięczne
zatrudnienie wynagrodzenie wynagrodzenie zatrudnienie wynagrodzenie wynagrodzenie
brutto
brutto z DWR
brutto
brutto z DWR
2408

4 852,52

5 190,36

2609

5 471,38

Z poważaniem
Iwona Hickiewicz

5 877,33
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania
Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-59-2518/14 z dnia 30 lipca 2014 r. oraz oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca
2014 r. uprzejmie informuję, że:
1) przeciętne zatrudnienie osób o statusie zatrudnienia 01 w 2007 r. wyniosło
5 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 15 064,0 zł,
natomiast
przeciętne zatrudnienie tych osób w 2013 r. wyniosło 5 etatów, a przeciętne
wynagrodzenie 14 506,7 zł,
2) przeciętne zatrudnienie pozostałych pracowników o statusie zatrudnienia 02
w 2007 r. wyniosło 132 etaty, a przeciętne wynagrodzenie 6 048,6 zł,
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natomiast
przeciętne zatrudnienie tych pracowników w 2013 r. wyniosło 127 etatów,
a przeciętne wynagrodzenie 6 079,6 zł,
3) wykaz stanowisk kierowniczych dla osób o statusie zatrudnienia 01 jest następujący:
– Przewodniczący KRRiT,
– Wiceprzewodniczący KRRiT,
– 3 członków KRRiT.
Z poważaniem
Jan Dworak
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania
Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03
i 12 oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według
zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy
o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 30 lipca 2014 r. (znak: BPS/043-59-2519/14), w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Marię Jackowskiego, w załączeniu przekazuję dane dotyczące:
– przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w UKE w roku 2007
i 2013, według sprawozdania Rb-70;
– przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w UKE w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70.
Jednocześnie wyjaśniam, iż różnica w wysokości zatrudnienia w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w okresie pomiędzy 2007 r. a 2013 r. wynika z faktu, iż:
1. W roku 2010 w UKE podjęto realizację projektu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Jest to system teleinformatyczny
dla realizacji funkcjonalności wspierania przedsiębiorców telekomunikacyj-
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nych w zakresie realizacji ich obowiązków dotyczących przekazywania danych
o użytkowniku wzywającym pomocy i jego lokalizacji dla potrzeb służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz obowiązków dotyczących przenoszenia, na wniosek abonentów i użytkowników publicznych sieci telefonicznych,
numerów telefonicznych przy zmianie dostawcy usług.
W celu zapewnienia wymagań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, a także
wymagań określonych dla rejestrów państwowych konieczne stało się zatrudnienie wykwalifikowanych osób, gwarantujących minimalną obsadę niezbędną
do ciągłej obsługi systemu przeznaczonego do lokalizacji osób wzywających pomocy, obejmującą:
– administratorów systemu: administrator aplikacji, administrator baz danych, administrator serwerów, administrator sieci i administrator wsparcia,
– operatorów systemu, dyżurujących 24h na dobę w Centrum Przetwarzania
danych w Boruczy i w Siemianowicach Śląskich.
2. Wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), która to ustawa wprowadziła m.in. obowiązek
likwidacji gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,
z dniem 30 września 2010 r. zostało zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze –
Centralne Laboratorium Badań Technicznych.
Urząd Komunikacji Elektronicznej, przy którym funkcjonowało GP BLBT, stał
się następcą prawnym zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego, również
w zakresie stosunków pracy. Z dniem 01 października 2010 r. UKE przejęło
pracowników gospodarstwa pomocniczego.
3. Z dniem 17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). Realizacja zapisów ustawy skutkowała nałożeniem na Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej nowych ustawowych zadań, w tym m.in.:
– prowadzenie badań w celu określenia wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności i dołączalności sieci,
– rozpatrywanie wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących rozpoczęcia prowadzenia działalności,
– monitorowanie kosztów dokonywania oceny wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
– prowadzenie rejestru jednostek samorządu terytorialnego,
– wydawanie decyzji zezwalających na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub zmian za opłatę niższą niż rynkowa,
– wydawanie decyzji i rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących współkorzystania oraz dostępu do infrastruktury technicznej,
– inwentaryzacja przedstawiająca pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, dla obszaru RP, przedstawiająca pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do
Internetu,
co skutkowało koniecznością zatrudnienia pracowników realizujących ww. zadania statutowe UKE.
PREZES
Magdalena Gaj
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Załącznik
Rok
2007

Status

Stanowiska

Przeciętne
wynagrodzenie

01

Ogółem

37

6 808,95

01

Kierownicze*

18

10 644,47

01

Pozostałe

19

3 185,11

03

Ogółem

500

4 099,75

03

Kierownicze**

76

5 989,58

03

Pozostałe

424

3 761,01

12
2013

Przeciętne
zatrudnienie

-

-

45

3 909,63

0

0,00

45

3 909,63

Ogółem

569

6 006,31

03

Kierownicze***

114

9 701,04

03

Pozostałe

455

5 075,31

-

-

01

Ogółem

01

Kierownicze

01

Pozostałe

03

12

* dyrektor generalny, dyrektor biura, zastępca dyrektora biura, dyrektor departamentu, zastępca dyrektora departamentu
** dyrektor delegatury, zastępca dyrektora delegatury, naczelnik wydziału
*** dyrektor generalny, dyrektor biura, zastępca dyrektora biura, dyrektor departamentu, zastępca dyrektora departamentu, dyrektor delegatury, zastępca dyrektora
delegatury, naczelnik wydziału
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
WICEPRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/043-59-2520/14 z dnia 30 lipca 2014 r. przesyłające tekst oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie
z innymi senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r.
w sprawie przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracowników oraz kadry kierowniczej w roku 2007 i 2013 uprzejmie informuję,
że w Krajowej Radzie Sądownictwa zatrudnienie i wynagrodzenie jest wykazywane
w sprawozdaniu Rb-70 wyłącznie według statusu 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi
systemami wynagrodzeń.
Odp. pkt 1
2007

2013

pełnozatrudnieni

Przeciętne
wynagrodzenie

pełnozatrudnieni

Przeciętne
wynagrodzenie

Przeciętne z dod.
wynagr. rocznym

28

5 348,04

62

5 832,46

6 307,41
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Jednocześnie informuję, że przeciętne wynagrodzenie wykazane w 2007 roku nie
zawiera dodatkowego wynagrodzenia rocznego z uwagi na pierwszy rok autonomiczności budżetowej Krajowej Rady Sądownictwa. Do stanowisk kierowniczych zaliczani
są dyrektorzy Wydziałów.
Odp. pkt 2
2007

2013

pełnozatrudnieni

Przeciętne
wynagrodzenie

pełnozatrudnieni

Przeciętne
wynagrodzenie

Przeciętne
z dod. wynagr.
rocznym

5 – stanowiska
kierownicze

8 518,47

5 – stanowiska
kierownicze

9 269,48

9 958,83

23 – pozostali

4 658,82

57 – pozostali

5 629,74

6 094,03

Z wyrazami szacunku
WICEPRZEWODNICZĄCY
Krajowej Rady Sądownictwa
płk Piotr Raczkowski
sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 22.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na Państwa pismo znak: BPS/043-59-2521/14 z dnia 30 lipca 2014
roku, uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 119), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie jest obowiązana do
sporządzania sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – Rb-70. Jednakże,
dysponując danymi w przedmiotowym zakresie, przekazuję w załączeniu informacje
o przeciętnym zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu w ARiMR w roku 2007 oraz 2013.
Z poważaniem
PREZES
Andrzej Gross
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Załącznik nr 1
2007 rok
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Lp.

Wyszczególnienie

przeciętne miesięczne
Przeciętne
wynagrodzenie brutto
zatrudnienie
z dodatkowym
(w przeliczeniu na
wynagrodzeniem
pełnozatrudnionych)
rocznym

przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
bez dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego

w złotych
1

2

3

4

1.

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
z tego:

10 170,00

3 094,90

3 312,77

1 350,00

4 737,27

5 070,74

5,50

15 443,19

16 530,30

pozostali

1 344,50

4 693,47

5 023,86

oddziały regionalne
(razem), z tego:

2 340,00

3 278,61

3 509,40

53,00

8 054,25

8 746,44

pozostali

2 287,00

3 167,93

3 388,04

biura powiatowe (razem),
z tego:

6 480,00

2 686,41

2 875,51

470,00

5 152,00

5 514,67

6 010,00

2 493,59

2 669,12

a

centrala, z tego:
kierownictwo1)

b

kierownictwo2)

c

kierownictwo3)
pozostali

5

Wykaz stanowisk kierowniczych w ARiMR:
1)
kierownictwo w centrali ARiMR: Prezes ARiMR, Zastępcy Prezesa,
2)
kierownictwo w oddziale regionalnym ARiMR: Dyrektor Oddziału Regionalnego, Zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego,
3)
kierownictwo w biurze powiatowym ARiMR: Kierownik Biura Powiatowego, Zastępcy
Kierownika Biura Powiatowego.
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Załącznik nr 2
2013 rok
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Lp.

Wyszczególnienie

Przeciętne
zatrudnienie
(w przeliczeniu na
pełnozatrudnionych)

przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
z dodatkowym
wynagrodzeniem
rocznym

przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
bez dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego

w złotych
1

2

1.

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
z tego:

a

5

3 771,49

4 054,27

1 083,00

6 032,08

6 484,36

5,25

18 365,80

19 742,86

pozostali

1 077,75

5 972,00

6 419,78

oddziały regionalne
(razem), z tego:

3 618,00

3 927,75

4 222,25

53,00

9 791,07

10 525,20

pozostali

3 565,00

3 840,58

4 128,54

biura powiatowe (razem),
z tego:

6 219,00

3 286,92

3 533,37

490,00

5 802,84

6 237,93

5 729,00

3 071,73

3 302,05

centrala, z tego:

kierownictwo2)

c

4

10 920,00

kierownictwo1)

b

3

kierownictwo3)
pozostali

Wykaz stanowisk kierowniczych w ARiMR:
1)
kierownictwo w centrali ARiMR: Prezes ARiMR, Zastępcy Prezesa, zadania głównego księgowego ARiMR powierzono osobie na stanowisku Dyrektora Departamentu
Księgowości, wykazanego w grupie: a) centrala; pozostali,
2)
kierownictwo w oddziale regionalnym ARiMR: Dyrektor Oddziału Regionalnego, Zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego,
3)
kierownictwo w biurze powiatowym ARiMR: Kierownik Biura Powiatowego, Zastępcy
Kierownika Biura Powiatowego.
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59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Agencji Rynku Rolnego Radosława Szatkowskiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 2014.08.06
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-59-2522/14 z dnia 30 lipca 2014 roku Agencja
Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2014, poz. 119)
Agencja nie jest jednostką zobowiązaną do sporządzania sprawozdania Rb-70.
Zasady wynagradzania pracowników Agencji zostały uregulowane w Zakładowym
Regulaminie Wynagradzania Pracowników Agencji Rynku Rolnego. Natomiast wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze jest ustalane na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. 2013, poz. 254).
Jednocześnie informujemy, że kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe
w roku 2007 i 2013 pozostaje na niezmienionym poziomie. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska jest ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 roku zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 1 etat w 2013 r. w stosunku do 2007 r. wynika ze zmniejszenia liczby etatów
o 109,71, co przełożyło się na poprawę efektywności pracy.
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2007 r.
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2013 r.

Wyszczególnienie

Przeciętne
zatrudnienie etaty

Wynagrodzenie osobowe
w zł

Przeciętne
wynagrodzenie
miesięczne
na 1 etat

Przeciętne
zatrudnienie etaty

Wynagrodzenie
osobowe
w zł

Przeciętne
wynagrodzenie
miesięczne
na 1 etat

ARR ogółem

1 261,28

66 278 475

4 379

1 151,57

66 235 783

4 793

6,08

1 499 230

20 549

3,58

1 074 054

25 001

w tym:
Prezes,
Zastępcy Prezesa,
Główny Księgowy

Wykaz stanowisk zaliczanych do stanowisk kierowniczych:
2007 r.
Prezes ARR
p.o. Prezes ARR
Z-ca Prezesa
p.o. Z-cy Prezesa
Główny Księgowy
2013 r.
Prezes ARR
p.o. Prezes ARR
Z-ca Prezesa
Główny Księgowy
Z poważaniem
Radosław Szatkowski
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59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezes Głównego Urzędu Miar Janiny Popowskiej
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania
Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03
i 12 oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według
zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy
o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca br., nr BPS/043-59-2523/14 dot. oświadczenia złożonego przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca
2014 r. przekazuję stosowne dane.
Ad pkt 1
2007

2013

Status
zatrudnienia

etaty

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto

etaty

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto

01

45

2330,42

39

3227,25

03

303

3580,72

290

5054,31

12

-

-

-

-
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Ad pkt 2
Wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych (status zatrudnienia 03)
w 2007 r.:
dyrektor generalny urzędu
dyrektor komórki organizacyjnej
zastępca dyrektora komórki
główny księgowy
Przeciętne zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska wymienionych
w wykazie – 19,04 et.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 8493,10 zł.
Stanowisk kierowniczych zaliczanych do statusu zatrudnienia: 01 – brak, 12 –
brak.
Wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych (status zatrudnienia 03)
w 2013 r.:
dyrektor generalny urzędu,
dyrektor komórki,
zastępca dyrektora komórki,
główny księgowy.
Przeciętne zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska wymienionych
w wykazie – 14,97 et.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 12336,52 zł.
Stanowisk kierowniczych zaliczanych do statusu zatrudnienia: 01 – brak, 12 –
brak.
Zastępujący
DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU
Artur Brzeziński
Dyrektor Biura Budżetowego
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Artura Brzóski
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 18.08.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2014 roku nr: BPS/043-59-2524/14 pragnę wyjaśnić co następuje.
1. Na podstawie zarządzenia nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. (Dz.Urz. Min. Rol. Nr 25, poz. 36 i Nr 33 poz. 44) i zarządzenia Nr 10
w dnia 30 maja 2008 r. (Dz.Urz. Nr 10, poz. 12) w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego począwszy od roku 2007 struktura
organizacyjna Kasy podlegała przekształceniom, w wyniku których w miejsce
49 oddziałów regionalnych funkcjonujących w roku 2007 powstało 16, które
działają od roku 2009. W wyniku reorganizacji dokonano zmian w strukturze
i wielkości zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Kasy.
2. Ze względu na znaczne dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami pracowników Kasy w porównaniu do pracowników pozostałych instytucji państwowych
(ok. 30%), w 2009 r. Kasie przyznano dodatkowe środki finansowe na podwyżkę
i regulację wynagrodzeń pracowników w celu wyrównania dysproporcji.
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Zważywszy na powyższe, zestawienie danych zatrudnieniowo-płacowych za lata
2007 i 2013 nie stanowi prawidłowej bazy porównawczej w przypadku KRUS. Właściwym do porównań byłby pierwszy rok funkcjonowania Kasy w nowej strukturze
organizacyjnej tj. rok 2009. Zgodnie z Państwa prośbą w odpowiedzi na pkt 1 podaję
dane za lata 2007 i 2013, uzupełnione o rok 2009.
2007 r.

2009 r.

2013 r.

Przeciętne zatrudnienie
w KRUS w etatach

6.127

6.159

6.072

Przeciętne wynagrodzenie
na etat
(w zaokrągleniu do 1 zł)

2.366

3.552

3.657

Minimalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w latach 2009–2013 wynika ze
spadku zatrudnienia w Kasie.
W odniesieniu do pkt 2 informuję uprzejmie, że Kasa nie prowadzi statystyk zatrudnieniowo-płacowych w podziale na kadrę kierowniczą i pracowników, z wyjątkiem
tzw. „R”-ki, której wynagrodzenia poddawane są corocznej kontroli NIK-u. Do „R”-ki
zalicza się stanowiska Prezesa KRUS i jego zastępców.
Przeciętne zatrudnienie na ww. stanowiskach w roku 2007 wyniosło 2,084 etatu
w stosunku do planu wynoszącego 3 etaty, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie
wyniosło 13.805,83 zł. W roku 2013 przeciętne zatrudnienie „R”-ki wyniosło 2,90 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 10.614,45 zł/etat.
Wynagrodzenia na pozostałych stanowiskach kierowniczych w KRUS, jak i pracowniczych ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 lutego
2010 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 z późn. zm.).
Ponadto informuję, że Kasa stosuje się do ograniczenia wielkości planowanych
wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w związku z postanowieniami ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – co potwierdzają wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli, która zamieściła
zapis, że wydatki na wynagrodzenia pracowników KRUS w 2013 były niższe o 0,4%,
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 3 657,25 zł
i było niższe o 29,26 zł tj. o 0,8%, niż w 2012 roku (3 686,51 zł).
Z poważaniem
Artur Brzóska
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Bronisława Sitka
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego, i Krzysztofa Słonia na 59. posiedzeniu
Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.; uprzejmie informuję.
1. Przeciętnie zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według
sprawozdania RB-70 dla statusu zatrudnienia 01
– w roku 2007 wynosiło: 111 osób zatrudnionych, 6.288,70 zł,
– w roku 2013 wynosiło: 160 osób zatrudnionych, 7.848,90 zł.
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nie zatrudnia pracowników o statusie
zatrudnienia:
03 – członków korpusu służby cywilnej;
12 – pracowników Rządowego Centrum Legislacji.
2. Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze według sprawozdania RB-70 dla statusu zatrudnienia 01
– w roku 2007 wynosiło: 16 osób na ww. stanowiskach, 10.208,58 zł,
– w roku 2013 wynosiło: 17 osób na ww. stanowiskach, 13.586,38 zł.
Stanowiska kierownicze to: Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Biur i Departamentów
Urzędu.
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Ponadto uprzejmie informuję, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto na 1 pełnozatrudnionego jest podyktowany wzrostem dodatku stażowego. Ze
względu na strukturę wiekową pracowników Prokuratorii Generalnej zdecydowana
większość z nich nie osiągnęła jeszcze 20 lat stażu pracy. W związku z tym wysokość
ich dodatków stażowych wzrasta corocznie o 1 punkt procentowy.
Z wyrazami szacunku
PREZES
Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa
Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego, wspólnie z innymi senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca
2014 r., uprzejmie przedkładam dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników
Rządowego Centrum Legislacji w latach 2007 i 2013.
Podkreślić należy, że od 2008 roku nastąpił dynamiczny wzrost zadań realizowanych w kierowanej przeze mnie jednostce. Centrum zostało powierzone:
1) opracowywanie rządowych projektów ustaw na podstawie założeń przyjętych
przez Radę Ministrów;
2) analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Pierwszej Instancji;
3) wydawanie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
4) prowadzenie aplikacji legislacyjnej;
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5) zbudowanie i utrzymywanie funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie rządowego procesu legislacyjnego, wydawania Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego, a także informacji o prawie;
6) realizowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których celem jest poprawa jakości stanowionego prawa poprzez organizację specjalistycznych szkoleń w urzędach obsługujących organy władzy publicznej;
7) wspieranie opiniodawcze organów właściwych w przedmiocie wydawania tekstów jednolitych aktów prawnych.
W związku z powyższym zatrudnienie i wynagrodzenia w 2013 r. uwzględniają wymieniony wzrost liczby, a także złożoności realizowanych zadań Centrum.
Dane w zakresie przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń brutto pracowników
i osób zajmujących stanowiska kierownicze Centrum przedstawia tabela:

Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie
wg Rb-70
2007 rok

2013 rok

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto wg Rb-70
2007 rok

2013 rok

Status 01

1

5

3.928,75

3.692,40

Status 03

-

-

-

-

115

157

8.172,02

8.833,70

13

20

20.951,31

17.991,67

– pozostali pracownicy

102

137

6.543,29

7.496,74

Razem 01+03 +12

116

162

8.135,44

8.675,00

Status 12 w tym:
– stanowiska kierownicze

Stanowiska kierownicze w Centrum stanowią: prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy,
wicedyrektorzy, zastępca głównego księgowego, naczelnicy.
Z poważaniem
Maciej Berek
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Ołowskiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 2014.08.14
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/043-59-2527/14 z 30 lipca 2014 r. poniżej przedstawiam informacje dotyczące Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Ad 1)
2007 rok*
Status
zatrudnienia

Pracownicy

03

Korpus służby
cywilnej

01

Stanowiska
niemnożnikowe
Razem:

2013 rok

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
wynagrodzenie

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
wynagrodzenie

255

6.784,04 zł

301

6.869,78 zł

19

3.801,16 zł

37

4.118,90 zł

274

6.577,20 zł

338

6.568,65 zł
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Ad 2)
2007 rok*

Status
zatrudnienia

Pracownicy

03

Korpus służby cywilnej
– osoby zajmujące
stanowiska kierownicze**

03

Korpus służby cywilnej
– pozostałe osoby niezajmujące stanowisk
kierowniczych

01

Stanowiska niemnożnikowe – nie występują
stanowiska kierownicze
Razem:

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
wynagrodzenie

2013 rok
Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
wynagrodzenie

48

9.607,31 zł

64

9.152,34 zł

207

6.129,38 zł

237

6.253,39 zł

19

3.801,16 zł

37

4.118,90 zł

274

6.577,20 zł

338

6.568,65 zł

* W 2007 r. w ramach korpusu służby cywilnej uwzględniono stanowiska Państwowego Zasobu Kadrowego funkcjonujące w latach 2007–2009.
** Do członków korpusu służby cywilnej zajmujących stanowiska kierownicze zaliczono – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych,
stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630 z późn. zm.) – stanowiska znajdujące się w następujących grupach:
∙ wyższe stanowiska w służbie cywilnej (dyrektor generalny urzędu, dyrektor
departamentu lub komórki równorzędnej, zastępca dyrektora departamentu
lub komórki równorzędnej),
∙ stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej (główny księgowy, naczelny lekarz lotnictwa cywilnego, z-ca naczelnego lekarza lotnictwa
cywilnego, naczelnik delegatury),
∙ stanowiska koordynujące w służbie cywilnej (naczelnik wydziału, naczelnik
inspektoratu, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych).
*** W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego nie występują pracownicy o statusie zatrudnienia 12, który dotyczy pracowników Rządowego Centrum Legislacji.
Zgodnie z wnioskiem, dane zostały obliczone zgodnie z metodologią sporządzania
sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, co oznacza, że:
∙ Do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób, które nie otrzymują za dany okres
wynagrodzenia od zakładu pracy – np. osób będących na urlopach bezpłatnych,
wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych.
∙ Wykazuje się wszystkie składniki ujmowane w ramach wynagrodzeń osobowych
– w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z poziomem ustalonym w ustawie budżetowej na dany rok,
powiększonym o środki przyznane z rezerw celowych np. na dodatki służby cywilnej dla nowo mianowanych urzędników służby cywilnej.
Jednocześnie należy podkreślić, że ograniczenia określone w ustawach okołobudżetowych nie dotyczą okresu 2007 r. – 2010 r. Ustawę okołobudżetową po raz pierwszy uchwalono na 2011 r. (ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej), a następnie ustanawiano je na
kolejne lata 2012–2014.
W związku z powyższym, zaistniały wzrost zatrudnienia dotyczy 2008 roku, w którym nie obowiązywała ustawa okołobudżetowa.
Z poważaniem
Piotr Ołowski
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 25.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2014 r. (znak: BPS/043-59-2528/14), dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie
z innymi senatorami, wyjaśniam co następuje.
1. Stanowiska kierownicze to: dyrektor i zastępca dyrektora. W roku 2007 stanowiska te znajdowały się poza służbą cywilną, a w sprawozdaniu RB-70 wykazywane były w statusie 16 (osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe
niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi). W związku z tym średnie wynagrodzenie na tych stanowiskach zostało przedstawione jedynie w roku
2013, ponieważ oświadczenie dotyczy statusów 01,03 i 12.
2. Od 01.01.2009 r. zniesiono urząd Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej,
a jego pracownicy stali się pracownikami UOKiK. Następstwem tego było zwiększenie stanu zatrudnienia w Urzędzie, a co za tym idzie, również funduszu wynagrodzeń.
3. Od 01.01.2010 r. wynagrodzenia pracowników zajmujących się pomocą publiczną współfinansowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
i z tego powodu fundusz wynagrodzeń również uległ powiększeniu o środki pochodzące z Unii Europejskiej.
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4. Od 01.01.2011 r. przestało istnieć Gospodarstwo Pomocnicze UOKiK i niektórzy
jego pracownicy zostali zatrudnieni w UOKiK. W efekcie tego stan zatrudnienia
oraz fundusz wynagrodzeń uległ odpowiedniemu zwiększeniu.
5. Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg sprawozdania Rb-70, w latach 2007 i 2013 przedstawiało się następująco (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego):
rok

status zatrudnienia
wg Rb-70

wykonanie
wynagrodzeń

01

2007

2013

przeciętne
zatrudnienie

0

średnie wynagrodzenie
miesięczne

0

0,00

03

10915,62

223

4079,00

12

0

0

0

01

512263,00

13

3283,74

03

27873585,00

411

5651,58

12

0

0

0

6. Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowiskach
kierowniczych, obliczone wg zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70, w latach 2007 i 2013 przedstawiało się następująco (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego):

rok

2007

2013

status zatrudnienia
wg Rb-70

średnie wynagrodzenie miesięczne
na stanowiskach
kierowniczych

na pozostałych
stanowiskach

01

0

0

03

0

3839,00

12

0

0

01

0

3283,74

03

9559,00

5143,00

12

0

0

Z wyrazami szacunku
Adam Jaser
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Alicji Adamczak
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania
Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03
i 12 oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według
zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy
o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 26 sierpnia 2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie nr BPS/043-59-2529/14 z dnia 30 lipca
br. oświadczenie złożone przez senatorów RP – Jana Marię Jackowskiego, Andrzeja
Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia – pozwalam sobie przekazać
poniżej odpowiedzi na zawarte w oświadczeniu pytania wraz ze stosownymi wyjaśnieniami.
1. Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w 2007 i 2013 roku wg sprawozdania
RB-70.
w złotych
Status
zatrudnienia

2007 rok

2013 rok

*

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
wynagrodzenie

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
wynagrodzenie

01

58

2.550

58

3.107

03

247

4.168

254

5.525

12

0

0

0

0
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* 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
03 – członkowie korpusu służby cywilnej;
12 – pracownicy Rządowego Centrum Legislacji.
2. Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) osób zajmujących stanowiska kierownicze
** w 2007 i 2013 roku oraz pozostałych pracowników obliczane wg zasad sporządzania sprawozdania RB-70.
w złotych
2007 rok
Status
zatrudnienia

Stanowiska
kierownicze
01 (stanowiska
kierownicze)
03 (stanowiska
kierownicze)
12 (stanowiska
kierownicze)
17 Państwowy
Zasób
Kadrowy
Pozostali
pracownicy
01
03
06

Przeciętne
zatrudnienie

2013 rok

Przeciętne
wynagrodzenie

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
wynagrodzenie

0

0

0

0

0

0

15

10.271

0

0

0

0

8

8.896

0

0

58

2550

58

3.107

239
190

5.227
6.741

247
175

4.168
5.505

* 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
03 – członkowie korpusu służby cywilnej;
12 – pracownicy Rządowego Centrum Legislacji;
17 – Państwowy Zasób Kadrowy (w 2007 r.)
06 – eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
** Wykaz stanowisk zaliczanych do stanowisk kierowniczych:
Dyrektor Generalny
Dyrektor departamentu/biura
Z-ca dyrektora departamentu/biura
Główny księgowy
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w latach
2007–2013 wynika:
– w korpusie służby cywilnej z waloryzacji do roku 2009,
– w grupie pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ze
zmian w tabelach zaszeregowania i wynagradzania zawartych w stosownych
rozporządzeniach Rady Ministrów,
– w grupie ekspertów z przyznawania co roku dodatkowych środków budżetowych w związku z uzyskaniem przez asesorów statusu ekspertów, a przez aplikantów, w wyniku zdanego egzaminu, statusu asesora,
jak również ze zwiększającym się z roku na rok stażem pracy we wszystkich ww. grupach pracowników i związanymi z tym faktem dodatkami za wysługę, nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi. Ponadto od 2008 r. 7 pracowników korpusu służ-
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by cywilnej uzyskało status urzędnika państwowego, a w latach 2008–2013 11 urzędników państwowych uzyskało wyższy stopień (II/III) w służbie cywilnej. Obecnie w UPRP
zatrudnionych jest 18 urzędników państwowych.
W 2007 r. w wykazie prowadzonym przez KPRM, Urząd zajmował 14. miejsce
pod względem przeciętnego wynagrodzenia członków służby cywilnej zatrudnionych
w urzędach centralnych. W takim samym wykazie z roku 2013 zajmował miejsce 18.
W 2013 r. spośród ogólnej liczby 534 pracowników UPRP, 105 pracowników posiadało wynagrodzenie poniżej przeciętnej krajowej, tj. 3650 zł brutto, w tym, w korpusie
służby cywilnej – 37, w korpusie eksperckim – 16 i – 52 w grupie pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.
W związku ze stałym i znaczącym poszerzaniem się zadań Urzędu Patentowego
RP, głównie wynikającym ze wzrostu liczby zgłoszeń o udzielenia praw wyłącznych
(w latach 2007–2013 zgłoszenia wynalazków wzrosły o 43%, a wzorów użytkowych
o 38%) oraz realizacją zobowiązań międzynarodowych związanych z członkostwem
Polski w Unii Europejskiej i Europejskiej Organizacji Patentowej, jak i realizacją
projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce nr: POIG 05.02.00-00-004/10”, UPRP czynił starania i uzyskał w latach 2006–2013 dodatkowo 79 etatów, w tym w latach 2006–2007
62 etaty, a w 2008 i 2013 odpowiednio 15 i 2.
Jednocześnie jestem zobowiązana poinformować, że zadania Urzędu w najbliższych latach będą nadal się poszerzały z uwagi na coraz większe znaczenie innowacyjności i kreatywności w rozwijaniu gospodarek, zarówno krajowych, jak i europejskiej. Co więcej, realizacja wszystkich zadań wymaga już obecnie posiadania
wysoko zaawansowanej infrastruktury informatycznej dla każdego rodzaju procedur
oraz zapewnienia jej kompatybilności z odpowiednimi systemami działającymi w międzynarodowych organizacjach i instytucjach unijnych. W związku z powyższym przy
obecnym stanie zatrudnienia i poziomie wynagrodzeń pełna realizacja zadań i wyzwań
jakie stoją przed Urzędem wymaga systematycznych nakładów finansowych. Mając
na uwadze dotychczasowe doświadczenia i wyniki finansowe wypracowywane przez
Urząd, dodatkowe nakłady przełożą się na wygenerowanie wyższych wpływów do budżetu Państwa.
Pragnę dodatkowo nadmienić, że Urząd Patentowy RP jest jednym z nielicznych
urzędów centralnych dostarczających budżetowi Państwa dochodów. W 2007 r. dochody przewyższały wydatki – o około 6.6 mln zł, a w 2013 r., dzięki uzyskanym
wcześniej środkom finansowym umożliwiającym przynajmniej częściowe zatrzymanie
w Urzędzie wysoko wykwalifikowanych kadr – o 13.7 mln zł.
Przekazując powyższe informacje dotyczące wynagrodzeń w UPRP pragnę zapewnić Pana Marszałka, że w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań
postaram się dostarczyć niezwłocznie wymagane wyjaśnienia oraz dane.
Z wyrazami szacunku
Alicja Adamczak
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bandy
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na przesłane przez Panią Marszałek Oświadczenie złożone przez
senatorów Jana Marię Jackowskiego, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
i Krzysztofa Słonia na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2014 r., pismem z dnia
30 lipca 2014 r., znak: BPS/043-59-2530/14, uprzejmie informuję co następuje.
W swoim Oświadczeniu, Panowie Senatorowie zwrócili się do mnie z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio
01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku
2007 i 2013, obliczane według zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
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Ad 1 i 2.
Uprzejmie informuję, iż przeciętne zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie brutto
w Urzędzie Regulacji Energetyki wg sprawozdania Rb-70 w 2007 r. i 2013 r. kształtowało się następująco:
PRZECIĘTNA
LICZBA
STATUS
ZATRUDNIONYCH
ZATRUDNIENIA
(w etatach)

PRZECIĘTNE
WYNAGRODZENIE (w zł)

PRZECIĘTNA
LICZBA
ZATRUDNIONYCH
(w etatach)

2007 rok

PRZECIĘTNE
WYNAGRODZENIE (w zł)

2013 rok

PRACOWNICY
01

13

13 011

35

5 422

03

236

5 915

259

6 515

12

X

X

X

X

OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE („R”)
02

2

13 953

2

14 078

OGÓŁEM:

267

6 690

296

6 437

W Urzędzie Regulacji Energetyki w roku 2013 przeciętne wynagrodzenie było
niższe niż w roku 2007 o 253 zł, na 1 zatrudniony etat, co oznacza że wynosiło ono
w 2013 r. 96,21% wynagrodzenia z 2007 r. i było zatem niższe o 3,79%.
Ad 2.
Stanowiskami kierowniczymi są: stanowisko Prezesa URE i stanowisko Wiceprezesa URE.
Należy zauważyć, że coroczne Informacje o wynikach kontroli wykonania budżetu
Państwa w części 50 Urząd Regulacji Energetyki, publikowane przez Najwyższą Izbę
Kontroli1, w zakresie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracowników
URE, pokazują co następuje:
1. w 2007 r. – wyniosło 6 690 zł, i zwiększyło się o 0,8%;
2. w 2008 r. – wyniosło 7 071 zł, i zwiększyło się o 5,7%;
3. w 2009 r. – wyniosło 6 685 zł, i zmniejszyło się o 5,5%;
4. w 2010 r. – wyniosło 6 574 zł, i zmniejszyło się o 1,7%;
5. w 2011 r. – wyniosło 6 674 zł, zwiększyło się o 1,5%;
6. w 2012 r. – wyniosło 6 387 zł, i zmniejszyło się o 4,3%;
7. w 2013 r. – wyniosło 6 437 zł, i zwiększyło się o 0,8%.
Ostatnia waloryzacja kwoty bazowej (podwyżka) dla urzędników zatrudnionych
w administracji rządowej, w tym pracowników URE, była w 2008 roku. Od tej pory,
w ciągu 7 lat, wynagrodzenia nie wzrosły nawet o tzw. wskaźnik inflacji.
Analizując przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników URE, należy
również uwzględnić, że ww. dane w zakresie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracowników URE nie obejmują faktycznego ubożenia pracowników URE
także z uwagi na tzw. inflację.
Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2007–2013, pokazują skalę inflacji w tym okresie2. Wskaźnik cen przy podstawie roku poprzedniego
= 100, wynosił: w 2007 r. – 102,5; w 2008 r. – 104,2; w 2009 r. – 103,5; w 2010 r. –
102,6; w 2011 r. – 104,3; w 2012 r. – 103,7; w 2013 r. – 100,9.
1
2

http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950–2013, dane GUS,
http://statgov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-centowarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslugkonsumpcyjnych-w-latach-1950-2013/#
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I tak, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników URE:
1. w 2007 r. – zwiększyło się o 0,8%, przy inflacji 2,5;
2. w 2008 r. – zwiększyło się o 5,7%, przy inflacji 4,2;
3. w 2009 r, – zmniejszyło się o 5,5%, przy inflacji 3,5;
4. w 2010 r. – zmniejszyło się o 1,7%, przy inflacji 2,6;
5. w 2011 r. – zwiększyło się o 1,5%, przy inflacji 4,3;
6. w 2012 r. – zmniejszyło się o 4,3%, przy inflacji 2,6;
7. w 2013 r. – zwiększyło się o 0,8%, przy inflacji 0,9.
Jak wynika z powyższych zestawień, w latach 2007–2013, przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto pracowników URE wprawdzie czterokrotnie uległo zwiększeniu
a trzykrotnie uległo zmniejszeniu, przy czym w większym stopniu ulegało zmniejszeniu niż zwiększeniu.
Przy ocenie wysokości płac pracowników URE należy uwzględnić, m.in. z jakimi przedstawicielami przedsiębiorstw pracownicy URE spotykają się w codziennej
pracy zawodowej. Są to z reguły duże spółki sektora energetycznego, gazowego oraz
ciepłowniczego.
Wysokość płac pracowników URE powoduje trudności zarówno w pozyskaniu wysokiej klasy ekspertów, jak i ich utrzymaniu w URE, którzy byliby pożądani do rozpatrywania spraw ww. sektorów energetycznych oraz reprezentowania Prezesa URE,
także na forum międzynarodowym. Warunki płacowe w URE powodują także odejścia
wyszkolonych już pracowników URE m.in. do spółek ww. sektorów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 2013 r. rotacja kadr w URE wyniosła 8,81%.
Z poważaniem
Maciej Bando
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 11 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma BPS/043-59-2531/14 z dnia 30 lipca 2014 r. dotyczącego
oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi
senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r. w sprawie
przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Transportu Kolejowego w latach 2007 i 2013, pragnę poinformować, że odpowiedź na pytania przesłane w oświadczeniu została zawarta w załączniku do niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że odpowiedź w wersji elektronicznej została przesłana na
adres e-mail: odpowiedzi@senat.gov.pl.
Z poważaniem
z up. PREZESA
Urzędu Transportu Kolejowego
Ignacy Góra
Wiceprezes
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Załącznik
Informacja dotycząca przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w UTK
w latach 2007 i 2013
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w Urzędzie Transportu Kolejowego
w 2007 r. wg sprawozdania Rb-70:
∙ status zatrudnienia 01 (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń)
– 0 etatów;
∙ status zatrudnienia 02 (osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) –
2 etaty (Prezes UTK, Wiceprezesi UTK) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto: 10.631 zł;
∙ status zatrudnienia 03 (członkowie korpusu służby cywilnej) – 131 etatów, w tym
7 etatów stanowiska kierownicze (dyrektorzy oddziałów terenowych),
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (stanowiska kierownicze): 6.226,13 zł,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (pozostali pracownicy): 3.772,05 zł;
∙ status zatrudnienia 12 (pracownicy Rządowego Centrum Legislacji) – 0 etatów;
∙ status zatrudnienia 16 (osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi) – 10 etatów (Dyrektor Generalny
UTK, kierujący departamentami lub komórkami równorzędnymi oraz ich zastępcy)
– przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 8.915 zł.
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w Urzędzie Transportu Kolejowego
w 2013 r. wg sprawozdania Rb-70:
∙ status zatrudnienia 01 (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń)
– 14 etatów w tym stanowiska kierownicze: 0 etatów – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4.440,04 zł;
∙ status zatrudnienia 02 (osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) –
3 etaty (Prezes UTK, Wiceprezesi UTK) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto: 11.071 zł;
∙ status zatrudnienia 03 (członkowie korpusu służby cywilnej) – 186 etatów, w tym
stanowiska kierownicze: 16 etatów (Dyrektor Generalny UTK, kierujący departamentem lub komórką równorzędną oraz ich zastępcy, dyrektorzy oddziałów terenowych oraz ich zastępcy),
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (stanowiska kierownicze): 10.854 zł,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (pozostali pracownicy): 5.171,87 zł;
∙ status zatrudnienia 12 (pracownicy Rządowego Centrum Legislacji) – 0 etatów.
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do pełniącej obowiązki prezes Urzędu Zamówień Publicznych Izabeli Jakubowskiej
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania
Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03
i 12 oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według
zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy
o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
WICEPREZESA
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Warszawa, 7.08.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia na 59. posiedzeniu
Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r., przekazane pismem z dnia 30 lipca 2014 r. (znak:
BPS/043-59-2532/14), w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Zamówień
Publicznych, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
I. W 2007 r. przeciętne zatrudnienie osób o statusie zatrudnienia 01 w Urzędzie
Zamówień Publicznych wyniosło 4 etaty, w 2013 r. przeciętne zatrudnienie osób o statusie zatrudnienia 01 wyniosło 5 etatów. W 2007 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla osób o statusie zatrudnienia 01 w Urzędzie Zamówień Publicznych
wyniosło 4.217 zł, a w 2013 r. wyniosło 3.900 zł.
W 2007 r. przeciętne zatrudnienie osób o statusie zatrudnienia 03 w Urzędzie
Zamówień Publicznych wyniosło 102 etaty, w 2013 r. przeciętne zatrudnienie osób
o statusie zatrudnienia 03 wyniosło 129 etatów. W 2007 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto dla osób o statusie zatrudnienia 03 w Urzędzie Zamówień Publicznych wyniosło 4.159 zł, a w 2013 r. wyniosło 6.154 zł.
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Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla osób o statusie zatrudnienia 03 w 2013 r. w stosunku do 2007 r. wynika głównie z objęcia Urzędu Zamówień Publicznych środkami na wynagrodzenia z Unii Europejskiej w ramach POPT,
PROW, POKL. W 2008 r. nastąpił wzrost funduszu wynagrodzeń zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu 102,3% w stosunku do 2007 r., zaś w 2009 r. zgodnie
ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu 102% w stosunku do 2008 r.
W 2008 r. przyznano dla Urzędu Zamówień Publicznych zwiększenie limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia dla 7 osób w grupie członków korpusu służby
cywilnej, zwiększenie limitu środków z tytułu bardzo niskiej średniej na jeden etat
kalkulacyjny w Urzędzie Zamówień Publicznych w porównaniu do innych urzędów
administracji rządowej oraz zwiększenie limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia dla 25 członków Krajowej Izby Odwoławczej, z docelowym ich zwiększeniem do
40 etatów w 2010 r.
II. Dodatkowo należy poinformować, że w Urzędzie Zamówień Publicznych nie
występowały i nadal nie występują stanowiska kierownicze zaliczane do statusu zatrudnienia 01 i 03. Stanowiska kierownicze występujące w Urzędzie Zamówień Publicznych zaliczane są do statusu zatrudnienia 02, przy czym zarówno w 2007 r., jak
i w 2013 r. były to 3 etaty.
Z poważaniem
Dariusz Piasta
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Mirosława Koziury
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Katowice, 7 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego
wspólnie z innymi senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca
2014 r. przedstawiam następujące wyjaśnienia:
1. W Wyższym Urzędzie Górniczym według sprawozdania Rb-70:
a) dla statusu zatrudnienia 01:
– przeciętne zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 1, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 1.417 zł,
– przeciętne zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 14, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.244 zł.
Różnica w zatrudnieniu oraz w wysokości przeciętnego wynagrodzenia
wynika z przejęcia przez Wyższy Urząd Górniczy zadań, które do 2010
roku realizowane były przez gospodarstwo pomocnicze. Według sprawozdania Rb-70 dla gospodarstwa pomocniczego za 2007 r. przeciętne
zatrudnienie wyniosło 15, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
wyniosło 2.272 zł.
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b) dla statusu zatrudnienia 03:
– przeciętne zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 121, przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto wyniosło 5.831 zł,
– przeciętne zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 133, przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto wyniosło 6.875 zł.
Przyczyną wzrostu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r.
jest przejęcie do służby cywilnej osób należących do 2009 r. do państwowego zasobu kadrowego (tj. osób o statusie zatrudnienia 16 według Rb-70).
2. Do stanowisk kierowniczych, zaliczanych do statusu zatrudnienia określonego
w ww. oświadczeniu senatorskim, w Wyższym Urzędzie Górniczym należą:
– Dyrektor Generalny,
– dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur.
Wymienione wyżej osoby w 2007 r. zaliczane były do państwowego zasobu kadrowego, ze statusem zatrudnienia 16. Przeciętne zatrudnienie osób o statusie
zatrudnienia 16 wyniosło 16, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 10.010 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2013 r. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska (wymienionych powyżej), zaliczanych do statusu zatrudnienia 03 wyniosło
15, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 11.461 zł.
3. Wyższy Urząd Górniczy w roku 2007 i 2013 nie zatrudniał osób zaliczanych do
statusu zatrudnienia 12.
Z wyrazami szacunku
Mirosław Koziura
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2014 r., znak: BPS/043-59-2534/14, przekazujące oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Andrzeja
Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia na 59. posiedzeniu Senatu
– uprzejmie informuję.
W 2007 r. przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w osobach w przeliczeniu na pełne
etaty wynosiło 47 624,33 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 2 825,88 zł. Natomiast w 2013 r. przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w osobach
w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło – 45 965,02 etatu, a przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto wynosiło 3 808,25 zł (w tym: 6843,76 zł – kadra kierownicza,
3499,78 zł – pozostali pracownicy).
Jednocześnie wyjaśniam, że do 2009 r. fundusz wynagrodzeń wzrastał corocznie
co najmniej o wskaźnik określony w §8 ust. 3 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – czyli o wskaźnik wzrostu prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na
dany rok kalendarzowy, według projektu ustawy budżetowej na dany rok kalendarzowy, z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika zatrudnienia w Zakładzie.
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Od dnia 1 stycznia 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest traktowany jak
jednostka budżetowa w przedmiocie regulacji dotyczącej funduszu wynagrodzeń
(ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.). Wzrost funduszu wynagrodzeń w ZUS podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie budżetowej. Konsekwencją powyższego jest także podleganie ustawowym ograniczeniom sprowadzającym się do tzw. „zamrożenia” wynagrodzeń w sferze
budżetowej, co oznacza, że w kolejnych latach wielkość środków na wynagrodzenia
osobowe nie może przekroczyć kwoty funduszu wynagrodzeń osobowych za poprzedni
rok kalendarzowy. Ustawy okołobudżetowe nie zawierają jednak przepisów uniemożliwiających dokonywania indywidualnych podwyżek wynagrodzeń pracowników w ramach oszczędności posiadanych na funduszu wynagrodzeń.
W związku z powyższym wielkość funduszu wynagrodzeń w latach 2010 i 2011
pozostawała na tym samym poziomie.
W 2012 r., ze względu na nowe zadania, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskał
wzrost funduszu wynagrodzeń o kwotę 60 120 000 zł.
Jednocześnie informuję, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, nie jest zobligowany do składania sprawozdania Rb-70.
Z poważaniem
Zbigniew Derdziuk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie oświadczenia złożonego przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego oraz Krzysztofa Słonia, przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w ww.
oświadczeniu. Jednocześnie uprzejmie informuję, że prezentowane poniżej dane dotyczą pracowników o statusie zatrudnienia 01, czyli nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego nie ma pracowników
o statusie zatrudnienia 03 i 12.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
Zgodnie z ze sprawozdaniem Rb-70 przeciętne zatrudnienie wynosiło:
– w 2007 roku – 357 etatów
– w 2013 roku – 888 etatów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło:
w 2007 roku – 2 857 779 złotych
w 2013 roku – 8 311 955 złotych
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Należy przy tym zastrzec, że dane za 2007 r. i 2013 r. są ze sobą nieporównywalne
ze względu na odmienną strukturę instytucjonalną i zadania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wskazania wymaga okoliczność, że od przełomu 2006 i 2007 roku
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego znajdował się w fazie intensywnej reorganizacji.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego został utworzony na mocy art. 3 ustawy z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1149
z późn. zm.) jako organ właściwy w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.
Zgodnie z art. 1 tej ustawy, nadzór finansowy obejmuje nadzór bankowy, nadzór emerytalny, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad dostawcami usług płatniczych, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór uzupełniający oraz nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.
Jak już wspomniano, przełom 2006 roku (kiedy to przywołana wyżej ustawa weszła w życie) i pierwszy kwartał 2007 roku był okresem ogromnych zmian organizacyjnych związanych przede wszystkim z połączeniem Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
w jedną instytucję. Następnie, w 2008 roku w zakres kompetencji nadzorczych nowo
utworzonego organu nadzoru został włączony nadzór bankowy, czego skutkiem było
„włączenie” Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w strukturę organizacyjną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego do końca 2007 r. stanowił jednostkę organizacyjną Narodowego Banku Polskiego),
co znacząco wpłynęło na całkowity poziom zatrudnienia w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (wzrost liczebności o 100%). Stabilizacja organizacyjna instytucji
w jej obecnym kształcie nastąpiła w 2009 roku. Koniecznym jest także wskazanie, że
w późniejszym okresie rozszerzono zakres właściwości Komisji Nadzoru Finansowego
o nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz nad dostawcami usług płatniczych.
W okresie 2007–2013 doszło także do znaczącego rozwoju rynku finansowego
w Polsce, zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym.
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze
zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 oraz pozostałych
pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad obowiązujących przy
sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz stanowisk zaliczonych do
stanowisk kierowniczych.
Przeciętne zatrudnienie osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników wynosiło odpowiednio:
w 2007 roku*) – 47 etatów, 310 etatów
w 2013 roku*) – 48 etatów, 840 etatów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników wynosiło odpowiednio**):
w 2007 roku – 669 598 złotych, 2 188 181 złotych
w 2013 roku – 1 130 919 złotych, 7 181 036 złotych
Kierownikami komórek organizacyjnych są osoby kierujące komórkami organizacyjnymi wymienionymi w statucie Urzędu oraz ich zastępcy a także, zgodnie z regulaminem organizacyjnym UKNF status dyrektora komórki organizacyjnej mają Koordynator ds. kontroli wewnętrznej oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
*) W tym zakresie należy podkreślić, iż aktualność zachowują wyjaśnienia przedstawione powyżej w zakresie punktu pierwszego.
**) Podane wielkości zawierają nie tylko wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, ale m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne związane z reorganizacją. Należy również wspomnieć o sposobie finansowania
nadzoru, a mianowicie zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym, wydatki stanowiące koszty działalności Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym wynagrodzenia, są
pokrywane z obowiązkowych wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, a nie
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z podatków. Oznacza to, że w przypadku zmiany limitu wydatków Komisji Nadzoru Finansowego określonego w ustawie budżetowej zmianie ulegają wpływy od nadzorowanych instytucji finansowych – nie ma możliwości przeznaczenia tych środków na inne
cele. Dodać należy również, iż zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia
15 czerwca 2011 roku sygn. K 2/09 (opublikowanym w Bazie Orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego), w świetle regulacji ustawowych Komisja Nadzoru Finansowego jest
szczególnym organem administracji państwowej o dużym stopniu niezależności, usytuowanym poza strukturą administracji rządowej.
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do szefa Krajowego Biura Wyborczego Kazimierza Czaplickiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 3 września 2014 r.
Pan Senator
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Uprzejmie przekazuję Panu Marszałkowi, w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2014 r. nr BPS/043-59-2536/14 informację dotyczącą wynagrodzeń w Krajowym
Biurze Wyborczym w latach 2007 i 2013.
2007 rok 2013 rok

% wzrostu

Status zatrudnienia

01

01

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu
na pełnozatrudnionych, w tym:

328

380

115,9%

53

53

100,0%

275

327

118,9%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w złotych

4 488

5 263

117,3%

na stanowiskach kierowniczych

7 226

8 130

112,5%

pozostałych

3 960

4 799

121,2%

na stanowiskach kierowniczych
pozostałych
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brutto wg Rb-70

Delegatury
zespoły
razem
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto

delegatury
zespoły
razem
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie brutto
za okres 12 miesięcy
ze wszystkimi
dodatkami i wypłatami
jednorazowymi

w tym
dyrektorzy

w tym
pracownicy

2007 rok

2007 rok

2007 rok

14 754 558

4 092 045

10 662 513

2 910 345

503 557

2 406 788

17 664 903

4 595 602

13 069 301

4 488

7 226

3 960

2013 rok

2013 rok

2013 rok

20 395 818

4 500 511

15 895 307

3 604 882

670 380

2 934 502

24 000 700

5 170 891

18 829 809

5 263

8 130

4 799

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wzrost wynagrodzeń pomiędzy 2007 r.
a 2013 r. wynika z:
– przyznania Krajowemu Biuru Wyborczemu w ustawie budżetowej na 2008 r.
wydatków na 15% podwyżkę wynagrodzeń oraz zwiększenia o 49 etatów kalkulacyjnych z przeznaczeniem dla wzmocnienia służb finansowych i informatycznych,
– przeliczenia na rok 2009 wydatków na wynagrodzenia wskaźnikiem wzrostu
płac przyjętym w założeniach do projektu budżetu państwa na 2009 r. o 2%,
– przyznania w roku 2013, zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 1c ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) kwoty 174 tys. zł z przeznaczeniem na 3 dodatkowe
etaty dla Zespołu Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych.
W wykazie ujęto osoby na stanowiskach kierowniczych (4 dyrektorów i 1 wicedyrektor w Zespołach i 49 dyrektorów delegatur), które nie są objęte mnożnikowym systemem wynagradzania. W Krajowym Biurze Wyborczym występuje jedno stanowisko
o statusie 02 – tzw. „R” tj. Szef Krajowego Biura Wyborczego
Jednocześnie chciałbym przeprosić za zwłokę w przekazaniu odpowiedzi na pismo, lecz ze względu na okres urlopowy i brak niezbędnych danych w materiałach
będących w posiadaniu Zespołu Finansowego (wynagrodzenia dla statusu zatrudnienia 01 – dyrektorów i pracowników – w sprawozdaniu RB-70 wykazywane są
łącznie) oczekiwaliśmy na przekazanie tych danych przez wszystkie jednostki organizacyjne Biura.
Kazimierz Wojciech Czaplicki
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jana Ciechanowskiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 8 sierpnia 2014 r.
Szanowna Pani Marszałek
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z pismem Szanownej Pani Marszałek z dnia 30 lipca 2014 r. (znak
BPS/043-59-2537/14), dotyczącym kwestii poruszanych w oświadczeniu złożonym
przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego i Krzysztofa Słonia, przedstawiam stosowne informacje.
Przeciętne zatrudnienie i miesięczne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych
w Urzędzie przedkładam w załączonej do niniejszego pisma tabeli.
Jednocześnie wyjaśniam, że wzrost funduszu wynagrodzeń wynikał między innymi:
– ze wzrostu określanych w ustawie budżetowej kwot bazowych w latach 2008–2009,
co spowodowało automatyczne podwyżki wynagrodzeń,
– ze wzrostu liczby urzędników służby cywilnej, czyli osób, które przejdą specjalną procedurę kwalifikacyjną i uzyskają mianowanie. Tym samym nabywają one
prawo do specjalnego dodatku pieniężnego,
– z przeprowadzenia procesu wartościowania stanowisk w służbie cywilnej, do
czego Urząd był zobligowany wskutek nowelizacji ustawy o służbie cywilnej,
z czym wiązało się zwiększenie limitów środków na wynagrodzenia,
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– z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, które wprowadziło podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych zatrudnionych w Urzędzie.
Wzrost wynagrodzeń automatycznie wygenerował wzrost przeciętnego wynagrodzenia.
Na zakończenie informuję, że w Urzędzie są dwa etaty „osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”, tj. Szef Urzędu oraz Zastępca Szefa Urzędu.
Z wyrazami szacunku
Jan Ciechanowski
Załącznik
Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2007 i 2013 roku
część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Wykonanie w 2007 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Status
zatrudnienia

Wykonanie w 2013 r.

Przeciętne
Przeciętne
Przemiesięczne Przecięt- Wynamiesięczne
ciętne
Wynagro- wynagrodze- ne zatrud- grodze- wynagrodzezatruddzenia
nie brutto
nia
nienie
nie brutto na
nienie
wg Rb-70 na 1 pełno- wg
wg
Rb-70
1 pełnozawg Rb-70
zatrudRb-70 trudnionego
nionego

1. osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń

01

6

336

4 667

10

590

4 917

2. osoby zajmujące kierownicze stanowiska
państwowe

02

1

214

17 833

2

375

15 625

3. członkowie
korpusu służby cywilnej

03

132

5 735

3 621

132

7 635

4 820

4. żołnierze
i funkcjonariusze

10

5

547

9 117

4

495

10 313

5. osoby zajmujące wysokie
stanowiska
państwowe
niebędące
stanowiskami
kierowniczymi

16

5

654

10 900

-

-

-

149

7 486

4 187

148

9 095

5 121

Ogółem
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego,
Wiesława Dobkowskiego, Krzysztofa Słonia
oraz Waldemara Kraski
skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Wiesław Dobkowski
Krzysztof Słoń
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek!
W związku z oświadczeniem złożonym przez Senatorów Jana M. Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego, Wiesława Dobkowskiego i Waldemara Kraskę podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca
2014 r. (pismo BPS/043-59-2538/14 z dnia 30 lipca 2014 r.) w sprawie kształtowania
się funduszu wynagrodzeń oraz wielkości zatrudnienia w Kancelarii Prezydenta RP,
uprzejmie informuję:
1. Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku wynosiło 279 etatów, a przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 7.456,56 zł i odpowiednio w 2013 roku przeciętne
zatrudnienie – 308 etatów i przeciętne wynagrodzenie brutto – 9.141,03 zł.
Powyższe dane dotyczą osób o statusie zatrudnienia 01 według sprawozdania
Rb-70. Jednocześnie status zatrudnienia 03 – członkowie korpusu służby cywilnej oraz 12 – pracownicy Rządowego Centrum Legislacji w Kancelarii Prezydenta RP wg sprawozdania Rb-70 nie występuje.
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2. Przeciętne zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska zaliczane
do statusu zatrudnienia 01 wg Rb-70 (dyrektorzy biur i zastępcy dyrektorów)
za 2007 r. wynosiło 29 etatów, a przeciętne wynagrodzenie brutto 12.454,25
zł, i odpowiednio za 2013 rok – 34 etaty i przeciętne wynagrodzenie brutto –
12.763,80 zł. Natomiast pozostali pracownicy – przeciętne zatrudnienie w 2007
roku 250 etatów i przeciętne wynagrodzenie brutto – 6.876,83 zł, i odpowiednio
w 2013 roku przeciętne zatrudnienie – 274 etaty i przeciętne wynagrodzenie
brutto – 8.691,49 zł.
w z. SZEFA
KANCELARII PREZYDENTA RP
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Sekretarz Stanu
Dariusz Młotkiewicz
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego,
Krzysztofa Słonia oraz Waldemara Kraski
skierowane do szefa Kancelarii Sejmu RP Lecha Czapli
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 21 sierpnia 2014 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego, Krzysztofa Słonia i Waldemara Kraskę
na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2014 r. w sprawie danych dotyczących
funduszu wynagrodzeń i zatrudnienia w Kancelarii Sejmu w 2007 i 2013 r. uprzejmie
informuję.
Ad pytania 1
Kancelaria Sejmu w sprawozdaniach Rb-70 wykazuje zatrudnienie i wynagrodzenia dla osób odpowiadających statusom zatrudnienia „01” i „02”. Status zatrudnienia „01” – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagradzania odnosi się do
wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu z wyjątkiem Szefa Kancelarii Sejmu i zastępców Szefa Kancelarii Sejmu.
Przeciętne miesięczne zatrudnienie oraz wynagrodzenie brutto w Kancelarii Sejmu
osób objętych statusem zatrudnienia „01” w latach 2007 i 2013 wynosiło:
2007 rok:
przeciętne zatrudnienie – 1 150 pełnozatrudnionych,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 6 085 zł;

90

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

2013 rok:
przeciętne zatrudnienie – 1 197 pełnozatrudnionych,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 7 570,48 zł.
Ad pytania 2
Przeciętne miesięczne zatrudnienie oraz wynagrodzenie brutto w Kancelarii Sejmu
osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu „01” w latach 2007
i 2013 wynosiło:
2007 rok:
przeciętne zatrudnienie – 121,3 pełnozatrudnionych,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 11 397,95 zł;
2013 rok:
przeciętne zatrudnienie – 130,25 pełnozatrudnionych,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 13 447,81 zł.
Przeciętne miesięczne zatrudnienie oraz wynagrodzenie brutto w Kancelarii Sejmu
pozostałych pracowników zaliczanych do statusu „01” w latach 2007 i 2013 wynosiło:
2007 rok:
przeciętne zatrudnienie – 1 028,7 pełnozatrudnionych,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 5 458,36 zł;
2013 rok:
przeciętne zatrudnienie – 1 066,75 pełnozatrudnionych,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 6 852,86 zł.
Wykaz stanowisk zaliczanych do stanowisk kierowniczych:
1) dyrektor generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu, dyrektor biura, komendant Straży Marszałkowskiej,
2) wicedyrektor biura, zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej,
3) naczelnik wydziału,
4) kierownik: działu, zespołu, redakcji, grupy prac specjalistycznych, pracowni,
sekcji, magazynu,
5) zastępca kierownika zespołu.
Z wyrazami szacunku
Lech Czapla
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do ministra – członka Rady Ministrów,
szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia
odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12
oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy o wykaz
stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
ZASTĘPCY SZEFA KANCELARII
PREZESA RADY MINISTRÓW
Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2014 r.1, uprzejmie przesyłam odpowiedzi
na pytania senatora Jana Marii Jackowskiego złożone wspólnie z innymi senatorami w sprawie przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów według sprawozdania Rb-70 przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło odpowiednio:
1

znak: BPS/043-59-2540/14
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Status zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie w etatach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych

01 (pozostali pracownicy)

37

5 815,29

03 (pozostali pracownicy)

487

5 028,13

16 (osoby zajmujące
stanowiska kierownicze)

37

11 032,73

01 (pozostali pracownicy)

32

5 837,19

03 (pozostali pracownicy)

457

6 547,59

44

13 595,77

03 (osoby zajmujące
stanowiska kierownicze)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w sprawozdaniu RB-70 za 2013 r. w statusie zatrudnienia 03 ujęta jest grupa
stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów, natomiast w 2007 r. grupa ta znajdowała się w oddzielnym statusie 16.
Ponadto uprzejmie informuję, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w statusie zatrudnienia 01 (pozostali pracownicy) w KPRM w okresie 7 lat
(2007–2013) wyniósł 21,90 zł, czyli 0,4% w stosunku do 2007 r.
Wykonanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w statusie zatrudnienia 03 (pozostali pracownicy) w KPRM było wyższe o 1 519,46 zł, czyli o 30,2%
w stosunku do roku 2007, natomiast w przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze w KPRM wykonanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto było
wyższe o 2 563,04 zł, czyli o 23,2% w stosunku do roku 2007.
Dla porównania skumulowana wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata 2007–2013 wyniosła 23,8%.
Z poważaniem
Michał Deskur

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

93

Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do pełniącej obowiązki generalnej dyrektor dróg krajowych i autostrad
Ewy Tomali-Boruckiej
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrasta pomimo wprowadzonych ustawą
okołobudżetową ograniczeń w zakresie funduszu wynagrodzeń.
W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób o statusie zatrudnienia odpowiednio 01, 03 i 12 w roku 2007 i 2013, według sprawozdania
Rb-70?
2. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03
i 12 oraz pozostałych pracowników w roku 2007 i 2013, obliczane według
zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70? Prosimy
o wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych.
Jan Maria Jackowski
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
Warszawa, 6 września 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2014 r., znak BPS/043-59-2541/14, które wpłynęło w dniu 4 sierpnia 2014 r., w sprawie oświadczenia złożonego przez Pana
Senatora Jana Marię Jackowskiego (wspólnie z innymi Senatorami), dotyczącego stanu zatrudnienia i wynagrodzenia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w latach 2007 i 2013, w załączeniu uprzejmie przedstawiam tabelaryczne zestawienie
danych sporządzone we wskazanym zakresie.
Uprzejmie informuję, iż załączone zestawienie tabelaryczne zostało sporządzone
zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119).
Ujęte w ww. zestawieniu dane dotyczą zatrudnienia i wynagrodzenia dla całej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w skład której wchodzi centrala oraz 16 oddziałów.
Przedmiotowe zestawienie zostało podzielone na III części, zgodnie z podziałem
wynikającym z zasad prowadzenia sprawozdawczości budżetowej, o których mowa
w przywołanych powyżej przepisach.
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Część I ww. zestawienia odnosi się do ogólnego stanu zatrudnienia i przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem stanu zatrudnienia wszystkich
pracowników GDDKiA, w tym wszystkich osób zajmujących kierownicze stanowiska.
Część II ww. zestawienia dotyczy ogólnego stanu zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osób zajmujących kierownicze stanowiska w GDDKiA.
Część III ww. zestawienia obejmuje dane odnoszące się do ogólnego stanu zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników,
niezajmujących kierowniczych stanowisk.
Zgodnie z podziałem statusów zatrudnienia wynikającym z ww. przepisów, w załączonym do niniejszego pisma zestawieniu przedstawiono następujące statusy zatrudnienia, które oznaczają;
– 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (zatrudnione poza
korpusem służby cywilnej);
– 02 – zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
– 03 – członkowie korpusu służby cywilnej (w tym dyrektorzy, zastępcy dyrektorów departamentów i biur w GDDKiA);
– 16 – referendarze.
W złożonym oświadczeniu, zobowiązano GDDKiA do przedstawienia danych obejmujących status zatrudnienia o symbolu nr 12. Uprzejmie informuję, iż sprawozdawczość w zakresie statusu zatrudnienia o symbolu nr 12, zgodnie z ww. rozporządzeniem dotyczy wyłącznie pracowników Rządowego Centrum Legislacji, niezaliczonych
do innych grup. W GDDKiA nie ma pracowników, którzy mogliby zostać zaliczeni
do ww. statusu o symbolu nr 12. W 2007 r. GDDKiA prowadziła sprawozdawczość
w związku z zatrudnianiem pracowników, którzy posiadali status zatrudnienia o symbolu nr 16. Przedłożone zestawienie obejmuje dane w ww. zakresie.
Z poważaniem
p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
mgr inż. Ewa Tomala-Borucka
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Załącznik
do pisma GDDKIA-BGD-mh-070-127/14
Tabelaryczne zestawienie danych o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia
w latach 2007 i 2013 w GDDKiA
1. Ogółem zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto,
w tym osób zajmujących kierownicze stanowiska
Status

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne
wynagrodzenie

Wynagrodzenia osobowe

2007

2013

2007

2013

2007

2013

01

840,00

813,00

26 483 621,64

36 629 627,16

2 627,34

3 754,57

02

4,00

2,00

636 284,67

391 564,57

13 255,93

16 315,19

03

2 460,00

3 646,00

132 654 253,90

267 856 041,71

4 493,71

6 122,14

II. Ogółem zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
osób zajmujących kierownicze stanowiska
01

16,00

16,00

1 742 880,00

197 218,40

9 077,50

12 326,15

02

4,00

2,00

636 284,67

391 564,57

13 255,93

16 315,19

03
16

32,00
12

5 246 134,10
1 401 349,00

13 661,81
9 731,59

III. Ogółem zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
pozostałych pracowników (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska)
01

824,00

797,00

24 740 741,64

36 432 403,76

02

0,00

0,00

0,00

0,00

03

2 448,00

3 614,00

131 252 904,90

262 609 907,61

2 502,10

3 809,33

4 468,03

6 055,38
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacjami od Mazowiecko-Podlaskiego Oddziału Związku Producentów Ryb dotyczącymi wprowadzania opłat za pobór wód do zalewu stawów karpiowych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie
konsultowano ze związkiem decyzji o nowych opłatach.
Jednocześnie proszę o informację, czy wzięto pod uwagę podnoszone
przez producentów następujące argumenty przeciw nowym opłatom:
— korzystny wpływ stawów na środowisko przyrodnicze i czystość wód
(retencjonowanie wody, polepszanie jakości wody);
— korzystny wpływ na walory turystyczne krajobrazu;
— korzyści gospodarcze dla regionów, gdzie istnieją stawy;
— znikome korzyści dla budżetu wynikające z planowanych opłat.
Stanisław Karczewski

Odpowiedź
Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez pana Senatora Stanisława Karczewskiego, przekazane przez panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 lipca 2014 r., znak: BPS/043-59-2542/14,
przedstawiam następujące informacje.
Wbrew informacjom przekazanym Panu Stanisławowi Karczewskiemu przez Mazowiecko-Podlaski Związek Producentów Ryb stosowne konsultacje dotyczące założeń
do ustawy – Prawo wodne były podejmowane na etapie prac nad tym dokumentem.
Spotkania konsultacyjne odbyły się w dniu 30 maja 2014 r. oraz 6 sierpnia 2014 r.,
a wśród zaproszonych przedstawicieli branży hodowców ryb znaleźli się także reprezentanci Związku Producentów Ryb.
W Ministerstwie Środowiska trwają obecnie prace nad pełnym wdrożeniem Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, której
podstawową zasadą (zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej) jest odpłatność za
usługi wodne. Powyższa dyrektywa wskazuje na konieczność zastosowania instrumentów ekonomicznych w celu racjonalizacji użytkowania zasobów wodnych i wynikających z tego strat w środowisku. Zgodnie z art. 5 i art. 9 oraz załącznikiem III do
tej dyrektywy, kraje członkowskie Unii Europejskiej są obowiązane do opracowania
analiz ekonomicznych korzystania z wody dla każdego obszaru dorzecza z uwzględnieniem zwrotu kosztów usług wodnych, który opiera się w szczególności o zasadę
„zanieczyszczający płaci”/„użytkownik płaci”. Państwa członkowskie mają realizować
politykę opłat za wodę, która przewiduje odpowiednie działania zachęcające użytkowników do efektywnego wykorzystania zasobów wodnych i w ten sposób przyczynia się
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do osiągnięcia celów środowiskowych tej dyrektywy. Pełne wdrożenie tej zasady przyjmie postać likwidacji zwolnienia z opłat za pobór wód na potrzeby energetyki wodnej oraz poboru wody powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii
cieplnej lub elektrycznej, na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych
organizmów wodnych, co będzie oznaczało, że zakłady korzystające aktualnie z tego
rodzaju zwolnienia będą obowiązane do uiszczania opłat za pobór wód.
Pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych ma istotne znacznie
dla spełnienia warunku ex ante 6.1 Gospodarka wodna, którego spełnienie do dnia
31 grudnia 2016 r. warunkuje płatności w ramach perspektywy finansowej UE
2014–2020. Stan spełnienia przez Polskę warunków ex ante stanowi załącznik do
Umowy Partnerstwa pomiędzy Rządem RP, a Komisją Europejską. W tym załączniku
jest wskazane, że zapewnienie pełnego zwrotu kosztów usług wodnych stanowi jeden
z elementów projektu założeń projektu ustawy – Prawo wodne i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia finansowania zadań w obszarze gospodarki wodnej ze środków
europejskich.
Wobec interpretacji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej przez Komisję Europejską konieczne jest opracowanie stosownej metody nałożenia opłaty za pobór wód
dla chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Ministerstwo podejmie
wszelkie starania, by kwota uwzględniała koszty obecnie ponoszone przez hodowców
ryb. Podczas tych prac uwzględnione zostaną argumenty przedłożone przez sektor
hodowców ryb, tak by stosowna opłata nie wpływała znacząco na jego sytuację ekonomiczną. W zakresie poruszonych przez Pana Senatora kwestii znikomych korzyści dla
budżetu wynikających z planowanych opłat, pragnę podkreślić, że wpływy z ewentualnych opłat będą wykorzystywane na inwestycje w gospodarce wodnej.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Od kilkudziesięciu miesięcy pojawiają się krytyczne informacje medialne
o wykorzystaniu programów PRISM, Tempora, XKeyscore i innych pozwalających na monitorowanie i przekazywanie drogą elektroniczną, telekomunikacyjną danych obywateli Unii Europejskiej, w tym Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie obserwuje się intensywne inwigilowanie przedstawicieli
rządów, polityków, parlamentarzystów Unii Europejskiej oraz instytucji rządowych krajów Unii Europejskiej.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera o obszerne i wyczerpujące odpowiedzi na następujące pytania.
Po pierwsze, czy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytucje rządowe lub inne przekazywały, przekazują drogą elektroniczną, telekomunikacyjną informacje do programów „Bezpieczna przystań”, PRISM i innych?
Jaka instytucja prowadzi statystykę przekazywanych transferów danych
telekomunikacyjnych, elektronicznych? Kto wydał zgodę na przekazywanie
tych danych i od kiedy ona obowiązuje w przypadku tych programów? Jaka
była podstawa prawna, ustawowa przekazania tych danych? Czy istnieją
umowy międzyrządowe między Rzecząpospolitą Polską a krajami trzecimi,
porozumienia służb Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przekazywania
tych danych? Czy istnieją w tej mierze porozumienia służb Rzeczypospolitej
Polskiej i innych krajów?
Po drugie, czy GIODO i UKE były informowane o przekazywaniu danych
telekomunikacyjnych dotyczących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej? Jakie ewentualnie stanowisko zajęły w tej sprawie?
Po trzecie, w czerwcu 2013 r. pan minister Boni zapowiedział prace nad
raportem przejrzystości. Kiedy ten raport zostanie ogłoszony i na jakim etapie są prace?
Po czwarte, jakie jest stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec
ogłoszonej 24 czerwca 2013 r. opinii instytucji sądowniczych Republiki Federalnej Niemiec, ale również Unii Europejskiej, które uznały, że działania wywiadowcze zagranicznych agencji publicznych niosą istotne zagrożenie dla
wymiany danych pomiędzy Europejskim Obszarem Gospodarczym a państwami trzecimi? W opinii tej zaproponowano, by zaprzestać wydawania
zgód na międzynarodowy transfer danych, dopóki niemiecki rząd – bądź
Unia Europejska – nie udowodni, że nielimitowany dostęp zagranicznych
służb wywiadowczych do danych obywateli Unii Europejskiej, w tym Niemiec, spełnia wymagania wynikające z podstawowych zasad prawa ochrony danych osobowych, na przykład w zakresie niezbędności, proporcjonalności i celowości. Zaproponowano też, by rozważyć, czy nie powstrzymać
transferu tych danych na podstawie porozumienia o „bezpiecznej przystani”
oraz standardowych klauzul umownych.
Po piąte, czy w latach 2013 i 2014 przeprowadzono analizę, audyt zabezpieczeń kontrwywiadowczych w zakresie bezpieczeństwa przekazywania informacji, poczty rządowej, informacji elektronicznej do placówek dyplomatycznych, instytucji rządowych, infrastruktury krytycznej systemów sieci
teleinformatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MON, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ABW i innych?
Po szóste, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o opinię oraz ocenę
funkcjonowania służb ABW, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, BOR i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w związku z tak popularną ostatnio aferą podsłuchową. Czy rozpoczęto kontrolę, audyt, analizę
w wymienionych służbach?
Po siódme, czy należy wprowadzić dodatkowe procedury kontrolne – tarczę antykorupcyjną – w związku z realizowanymi obecnie w Ministerstwie
Obrony Narodowej zakupami i przetargami?
Po ósme, w dniu 13 czerwca 2013 r. pan minister Bartłomiej Sienkiewicz
poinformował: „trwa badanie, czy opisane przez światową prasę inwigilo-
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wanie internetu przez amerykańskie agencje dotyczy również Polski”. Czy to
badanie zakończyło się i ewentualnie jakie są jego wyniki?
Po dziewiąte, na jakich warunkach Google czy Facebook udostępniają
dane dotyczące polskich użytkowników usług?
Po dziesiąte, czy firmy świadczące usługi drogą elektroniczną na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej podlegają takim samym regulacjom jak firmy zagraniczne zarejestrowane poza granicami kraju?
Po jedenaste, czy w prawodawstwie polskim obowiązują jednolite standardy ochrony poczty elektronicznej i danych telekomunikacyjnych?
Maciej Klima

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 10 września 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Uprzejmie proszę o udzielenie prolongaty odpowiedzi na oświadczenie senatora
Macieja Klimy złożone podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r.
(BPS/043-59-2543/14).
Prośba wynika z oczekiwania na materiały z właściwych urzędów. Zapewniam, że
odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji.
Łączę wyrazy szacunku
Bartłomiej Sienkiewicz

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 16 września 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca br. (BPS/043-59-2543/14) dotyczącego
oświadczenia senatora Macieja Klimy złożonego podczas 59. posiedzenia Senatu RP
w dniu 24 lipca 2014 r. uprzejmie wyjaśniam, że:
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– Program „bezpieczna przystań” jest administrowany przez Departament Handlu
USA i służy do transferu danych z wykorzystaniem przepisów szczególnych.
Podporządkowanie zasadom „bezpiecznej przystani” odbywa się na podstawie
dobrowolnej certyfikacji. Program ten został zatwierdzony przez Unię Europejską decyzją Komisji 2000/520/WE z 26 lipca 2000 r. Jej podstawą jest art. 25
ust. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/46/WE z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Od 1 maja 2004 r.,
dnia przystąpienia Polski do UE, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, co do zasady nie może odmówić uznania odpowiedniego poziomu ochrony
danych osobowych w przypadku transferów danych do odbiorców, którzy certyfikowali się w ramach „bezpiecznej przystani”, jak również nie może wymagać
dodatkowej autoryzacji.
Należy jednak dodać, że Polska zdecydowanie poparła podczas czerwcowej Rady
Unii Europejskiej (Rada ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych) projekt
unijnych przepisów mających zwiększyć kontrolę Państw Członkowskich nad transferami danych poza Unię Europejską oraz wprowadzających obowiązek notyfikowania
osób, których dane dotyczą o mającym miejsce transferze.
Temat „bezpiecznej przystani” Minister Administracji i Cyfryzacji prezentował także w Sejmie, podczas obrad Komisji ds. Unii Europejskiej, chcąc zainteresować nim
posłów:
https://mac.gov.pl/aktualnosci/sejmowa-komisja-ds-unii-europejskiej-osafe-harbour. Ponadto, MAC przygotowało obszerną analizę tego zagadnienia, która dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa, pod adresem: https://mac.
gov.pl/files/raport_ewaluacyjny_stosowania_programu_safe_harbour_-_dsi_mac.pdf.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest także autorem stanowiska Rządu do komunikatu Komisji Europejskiej 847 (2013) poświęconego funkcjonowaniu ww. programu, a także stanowiska Rządu do komunikatu Komisji Europejskiej 846 (2013)
poświęconego odbudowie zaufania do przepływów danych pomiędzy Unią Europejską
a USA.
Programy typu PRISM, X-Keyscore, Tempora – jak wynika z informacji zawartych
w źródłach otwartych – są programami szpiegowskimi służącymi do pozyskiwania
określonych danych i monitorowania sieci Internet. Nie wymagają one zatem przekazywania danych przez jakiekolwiek podmioty.
– Urząd Komunikacji Elektronicznej nie był informowany o przekazywaniu danych telekomunikacyjnych, dotyczących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
– W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji nie były prowadzone prace nad raportem przejrzystości.
– W odpowiedzi na pytanie nr 4 należy wskazać, iż niemieckie organy nadzorcze
(a nie sądownicze – jak wskazuje Pan Senator), podjęły kroki, których celem było
wzmocnienie kontroli podmiotów eksportujących dane osobowe z terytorium UE
do USA nad tym co dzieje się z tymi danymi po ich przekazaniu amerykańskim
odbiorcom. Działania niemieckie zostały podjęte w związku z doniesieniami niezależnych ekspertów, że strona amerykańska nie w pełni realizuje przyjęte na
siebie w ramach „bezpiecznej przystani” zobowiązania. W szczególności wskazywano na nadużywanie wyłączeń od zobowiązań nakładanych przez zasady
„bezpiecznej przystani” przewidzianych w zakresie bezpieczeństwa narodowego
oraz braki w zakresie egzekucji i weryfikacji wypełniania obowiązków, które na
amerykańskich importerów danych nakłada „bezpieczna przystań”. Do podobnych wniosków doszła także Komisja Europejska we wspomnianym powyżej komunikacie COM (847) 2013, w którym przedstawiono trzynaście rekomendacji,
które mają na celu poprawę funkcjonowania zasad „bezpiecznej przystani”. Od
tego czasu po stronie amerykańskiej podejmowane są działania mające na celu
wyeliminowanie wspomnianych niedociągnięć.
– W latach 2013 i 2014 Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL realizował i stale wykonuje zadania z zakresu informowania
i analizy wykrytych zagrożeń, podatności oraz ataków cybernetycznych z zakresu informowania i analizy wykrytych zagrożeń, podatności oraz ataków cy-
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bernetycznych mogących naruszać bezpieczeństwo informacji przetwarzanych
w systemach teleinformatycznych. Działania CERT.GOV.PL obejmują instytucje
państwowe, operatorów infrastruktury krytycznej oraz służby specjalne. Jednocześnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
– realizuje czynności polegające na uzyskiwaniu, analizowaniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski w obszarze teleinformatycznym. Ponadto, zgodnie
z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych, ABW nadzoruje – w jednostkach organizacyjnych pozostających w jej właściwości – system ochrony informacji niejawnych oraz udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemom teleinformatycznym, w których mają być przetwarzane informacje
niejawne. Corocznie ABW realizuje także kontrole (planowe i doraźne) ochrony
informacji niejawnych i przestrzegania przepisów w tym zakresie.
– Dokonano analiz funkcjonowania i procedur obowiązujących w służbach
w zakresie, o którym mowa w pytaniu. Kwestie te były omawiane, w trybie
niejawnym, podczas posiedzeń Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz
Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ewentualne dalsze wnioski
dotyczące tej sprawy będą możliwe po zakończeniu śledztwa prowadzonego
przez Prokuraturę.
– W celu objęcia jak najszczelniejszą ochroną wszystkich przetargów realizowanych w ramach modernizacji technicznej armii oraz zapobiegania korupcji, w dniu 21 października 2013 r. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało
specjalne porozumienie o współpracy antykorupcyjnej z Centralnym Biurem
Antykorupcyjnym. Dokument ten formalnie uregulował trwającą od dwóch lat
współpracę resortu obrony narodowej z CBA w zakresie ochrony antykorupcyjnej, przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym w sferze związanej z obronnością państwa, prewencji oraz wdrażania coraz skuteczniejszych mechanizmów
antykorupcyjnych. Zgodnie z zawartą umową, szczególnej ochronie podlegają
wszystkie zakupy sprzętu i uzbrojenia realizowane w ramach przyjętego planu
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Umowa reguluje także zasady współdziałania MON i CBA w zakresie realizacji zadań edukacyjno-szkoleniowych oraz
kontrolnych.
W zakresie antykorupcji resort obrony narodowej prowadzi także szereg działań
wewnątrzresortowych, w tym na poziomie dowódców wszystkich szczebli dowodzenia,
mających zapobiegać powstawaniu tego typu negatywnym zjawiskom. Żandarmeria
Wojskowa, w ramach tzw. osłony antykorupcyjnej, obejmującej kluczowe zamówienia publiczne na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego realizowane przez MON,
prowadzi działania w następujących obszarach: profilaktyka związana z przeciwdziałaniem zjawiskom korupcyjnym, operacyjne rozpoznanie i wykrywanie zjawisk związanych z przestępczością o charakterze korupcyjnym, ściganie sprawców przestępstw
o charakterze korupcyjnym w ramach uprawnień procesowych, współdziałanie w zakresie wymiany informacji z innymi krajowymi służbami i instytucjami zajmującymi
się przeciwdziałaniem korupcji.
Ponadto żołnierze Żandarmerii Wojskowej – w celu zapewnienia transparentności
prac komisji powoływanych do organizacji i przeprowadzenia zakupów wyposażenia
oraz sprzętu wojskowego o kluczowym znaczeniu dla Sił Zbrojnych RP, jak również
praworządności postępowania przedsiębiorców starających się o kontrakty – biorą
udział (w charakterze obserwatorów) w posiedzeniach tych komisji, m.in. w zakresie
dostaw średnich śmigłowców wielozadaniowych i śmigłowców uderzeniowych Wojsk
Lądowych (faza analityczno-koncepcyjna) oraz przy realizacji pracy rozwojowej „Zaawansowane systemy walki krypt. TYTAN”.
W ramach współdziałania z innymi organami powołanymi do ścigania przestępstw
o charakterze korupcyjnym (Policją, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego) Żandarmeria
Wojskowa weryfikuje dane dotyczące zagrożeń korupcyjnych w Siłach Zbrojnych RP,
m.in. celem wykorzystania ich w procesie ujawniania i zwalczania przestępczości.
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W toku realizacji działań służbowych Żandarmeria Wojskowa ściśle współpracuje
z Biurem do Spraw Procedur Antykorupcyjnych MON.
– Nie posiadam informacji pozwalających na udzielenie odpowiedzi na pytanie:
„czy opisane przez światową prasę inwigilowanie Internetu przez amerykańskie
agencje dotyczy również Polski?”.
– Zasady udostępniania danych przez Google i Facebook umieszczone są na ich
stronach w sieci Internet.
– Sytuacja prawna osób zagranicznych świadczących usługi drogą elektroniczną
z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zbliżona jest
do sytuacji podmiotów polskich. Podmioty pochodzące spoza UE mogą w zasadzie dowolnie wybrać system prawa, któremu podlegać będzie ocena danego
stosunku prawnego. Dlatego też każdy przypadek powinien być rozpatrywany
indywidualnie.
– W polskim prawodawstwie obowiązują jednolite standardy ochrony poczty elektronicznej i danych osobowych. Są to standardy ochrony danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Sprawy tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony
danych użytkowników końcowych, w tym ochronę poczty elektronicznej i innych danych telekomunikacyjnych, regulują przepisy Działu VII ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) w artykułach od 159 do 175. Powyższe przepisy wdrażają regulacje zawarte w Dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r.,
dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze
łączności elektronicznej. Ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadza definicję
tajemnicy telekomunikacyjnej, będącej elementem konstytucyjnego pojęcia tajemnicy komunikowania się. Tajemnica telekomunikacyjna w oparciu o art. 159
obejmuje ochroną dane dotyczące użytkownika, indywidualne komunikaty wymieniane za pomocą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dane
transmisyjne oznaczające dane przetwarzane w sieciach telekomunikacyjnych
celem świadczenia usług, dane lokalizacyjne określające umiejscowienie użytkownika korzystającego z usług oraz dane związane z próbami uzyskania połączenia. Obowiązkiem zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej objęte są
podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną w sieciach publicznych
oraz inne podmioty z nimi współpracujące (art. 160). Przepisy obejmują również obowiązek takiego zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów
danych (art. 160 ust. 2), aby spełniać wymogi zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej. Ponadto, ustawa Prawo telekomunikacyjne określa zakres możliwego przetwarzania i przechowywania danych związanych z użytkownikiem przez
dostawców usług (art. 161, 165, 166, 168, 169, 173), a także ustala sankcje za
naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej (art. 209 ust. 1 pkt 24).
Łączę wyrazy szacunku
Bartłomiej Sienkiewicz
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
Szanowny Panie Prezesie!
Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.
Działa w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o NIK, statut
i zarządzenia prezesa izby. Jest instytucją o dużym zaufaniu publicznym.
W dniu 8 grudnia 2011 r. przedstawiono pierwsze w historii NIK sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania
budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli za okres od
1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.
Zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy w opinii Pana Prezesa nie należy wykonać podobnego audytu na
przykład za lata 2011–2013? Co ewentualnie stoi na przeszkodzie temu, by
taki audyt wykonać? Czy należy wprowadzić zmiany legislacyjne w zapisach ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, by uregulować tę kwestię na przyszłość, na przykład w zakresie cykliczności kontroli?
2. Czy wykonuje się audyty, kontrole, oceny wewnętrzne gospodarki
finansowej Najwyższej Izby Kontroli? Kto i według jakich zasad je przeprowadza?
3. Kto powinien rozstrzygać w sytuacji różnic w interpretacjach pokontrolnych w audycie zewnętrznym, zaistniałych między NIK a audytorem?
4. Czy w trakcie przeprowadzanych kontroli Najwyższej Izby Kontroli
w latach 2011–2013 stwierdzono problemy uniemożliwiające przeprowadzenie kontroli, takie jak brak dokumentów, brak współpracy kontrolowanych,
zastraszanie kontrolujących itd.?
5. Czy w trakcie kontroli wykonywanych przez NIK stwierdzono braki prawne co do regulowania problemów kontrolowanych, jeśli tak, to jakie
i ile? I czy stwierdzono różnorodność interpretacji co do kwestii prawnych,
finansowych i innych?
Szanowny Panie Prezesie, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi
na te pytania.
W trakcie tego audytu wystąpiły różnice w odniesieniu do ponad stu problemów między kontrolowanym a kontrolującym. W związku z tym, że część
odpowiedzi nie w pełni satysfakcjonowała jedną i drugą stronę, pozwoliłem
sobie rozszerzyć zakres pytań.
Maciej Klima
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Odpowiedź
Warszawa, 31 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane mi oświadczenie Senatora RP pana Macieja Klimy, złożone na 59. posiedzeniu Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r., odnosząc się do poszczególnych zagadnień poruszonych przez Pana Senatora, uprzejmie informuję, co następuje.
Ad 1. Obecnie w Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzany jest audyt zewnętrzny
obejmujący okres 2011–2013. Obowiązek przeprowadzania w Izbie audytu zewnętrznego wynika z art. 7a ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 – dalej ustawa o NIK. Zgodnie z tym przepisem, nie rzadziej niż raz na 3 lata
przeprowadza się audyt zewnętrzny w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki
finansowej Najwyższej Izby Kontroli. Audyt zewnętrzny obejmuje okres następujący
po okresie objętym ostatnim audytem. Stosownie do art. 7b ustawy o NIK, przeprowadzenie audytu zewnętrznego zleca Marszałek Sejmu podmiotowi wybranemu zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych. Audyt zewnętrzny przeprowadza podmiot
niezależny od Najwyższej Izby Kontroli posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę
z zakresu audytu.
Zgodnie z art. 7c ustawy o NIK audytor zewnętrzny ma prawo wglądu do dokumentów związanych z przeprowadzanym audytem, w tym zawartych na nośnikach
elektronicznych, oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub
wydruków. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, są obowiązani, na żądanie audytora
zewnętrznego, udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać zgodność z oryginałem
kopii dokumentów, ich odpisów, wyciągów, zestawień oraz wydruków. Z przyjęcia ustnych informacji i złożonych ustnie wyjaśnień sporządza się protokół, który podpisuje
audytor zewnętrzny oraz osoba, która ich udzieliła lub je złożyła. W efekcie przeprowadzonego audytu, sporządzane jest pisemne sprawozdanie, przekazywane następnie
Prezesowi NIK, zgodnie z procedurą omówioną w pkt 3 niniejszego pisma.
Ad 2. W Izbie obowiązuje zarządzenie Prezesa NIK z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie właściwości oraz organizacji audytu wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli.
Reguluje ono w sposób szczegółowy procedurę przeprowadzania audytu wewnętrznego. Stanowi ono m.in., iż audytem wewnętrznym w Najwyższej Izbie Kontroli, jest ogół
działań prowadzących do uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania
Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności,
gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Audyt obejmuje w szczególności badanie jakości kontroli finansowej poprzez ocenę procedur
kontroli oraz ocenę procedur skuteczności kontroli finansowej (audyt finansowy),
ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem (audyt systemu), a także ocenę efektywności oraz gospodarności
zarządzania finansowego poprzez ocenę legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości, jawności, skuteczności i wydajności tego gospodarowania (audyt
działalności).
Audyt prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w Izbie, który podlega bezpośrednio Prezesowi Izby. Przysługuje mu dostęp do żądanych dokumentów i systemów
informatycznych oraz terminowych wyjaśnień udzielanych przez pracowników Izby.
Informuje on Prezesa Izby, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego, o istotnych zdarzeniach dotyczących przeprowadzanego audytu i przedstawia propozycje rozwiązania
zaistniałych problemów.
1

Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.
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Audyt przeprowadzany jest na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego Izby. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu przekazywane jest Prezesowi Izby.
Sprawozdanie przedstawiane jest:
1) w ciągu 30 dni następujących po kwartale objętym realizacją planu audytu,
2) do końca marca każdego roku – z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
Ad 3. Zgodnie z art. 7d ustawy o NIK audytor zewnętrzny, wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych na zlecenie Marszałka Sejmu, sporządza pisemne
sprawozdanie z przeprowadzonego audytu i przekazuje je Prezesowi NIK w terminie
14 dni od zakończenia audytu. Prezes NIK, w terminie 14 dni od przekazania sprawozdania, może przedstawić do niego swoje stanowisko. Audytor zewnętrzny przekazuje
Marszałkowi Sejmu sprawozdanie wraz z ww. stanowiskiem. Marszałek Sejmu, stosownie do art. 126 ust. 6 Regulaminu Sejmu RP przesyła je następnie do Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej, która się z nim zapoznaje.
W ustawie nowelizującej z 2010 r. nie przyjęto jednak zasady kontradyktoryjności,
jak ma to miejsce w przypadku podmiotów kontrolowanych przez NIK, ponieważ Prezes NIK nie ma uprawnień do złożenia zastrzeżeń do sprawozdania audytora skutkujących wszczęciem postępowania mającego na celu weryfikację treści tego sprawozdania2, w przypadku zaistnienia różnic w interpretacjach pokontrolnych pomiędzy NIK
a audytorem zewnętrznym3.
Niemniej jednak, Prezes NIK ma zagwarantowaną możliwość szerokiego ustosunkowania się w swoim stanowisku do ustaleń zawartych w sprawozdaniu audytora,
przedstawiając własną argumentację prawną wobec ewentualnych uwag audytora,
czemu dał wyraz w związku z ostatnio przeprowadzonym audytem zewnętrznym obejmującym okres 2008–2010.
Przepisy ustawy o NIK nie wprowadzają także mechanizmu władczej ingerencji w treść
ww. stanowiska ze strony podmiotów zewnętrznych, co wynika z pozycji ustrojowej NIK
jako naczelnego organu kontroli państwowej, podlegającego jedynie Sejmowi RP.
Ad 4. W trakcie przeprowadzanych w latach 2011–2013 kontroli sporadycznie
tylko zdarzały się przypadki utrudniania kontroli. W 2011 r. Izba nie kierowała zawiadomień w związku z uchylaniem się przed podmiot kontrolowany od kontroli lub
utrudnianiem jej prowadzenia. W 2012 r. Izba działając na podstawie art. 63 ust. 1
ustawy o NIK skierowała do prokuratury 1 zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 98 ustawy o NIK, w zakresie utrudniania
wykonywania kontroli przez kontrolerów Izby. W roku 2013 r. Izba natomiast skierowała do prokuratur 2 zawiadomienia z tego tytułu.
Odnośnie do zawiadomienia skierowanego w 2012 r., dotyczyło ono utrudniania
kontrolerom wykonywania czynności służbowych poprzez nieprzedstawianie do kontroli żądanych dokumentów oraz odmowy udzielania wyjaśnień, czynienia trudności
w przekazywaniu informacji i dokumentów dotyczących bieżącej sytuacji podmiotu
kontrolowanego. Prokuratur Rejonowy postanowieniem ze stycznia 2013 r. umorzył
dochodzenie w sprawie, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion przestępstwa. Wicedyrektor Delegatury NIK złożył zażalenie na powyższe postanowienie i wniósł o jego uchylenie celem dalszego prowadzenia postępowania karnego.
Zarządzeniem z lutego 2013 r. odmówiono przyjęcia zażalenia, uznając, iż skarżący
jest osobą nieuprawnioną do wniesienia zażalenia, gdyż NIK nie jest pokrzywdzonym
w sprawie. Dyrektor Delegatury NIK w terminie wniósł zażalenie na ww. zarządzenie
kwestionując fakt, iż jest podmiotem nieuprawnionym do wniesienia zażalenia i wskazując, iż jako instytucji pokrzywdzonej przysługuje prawo do zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Skarżący wskazał, iż o nadaniu
określonemu podmiotowi statusu pokrzywdzonego nie decyduje wpisanie go przez
Prokuratora na listę pokrzywdzonych. W świetle powyższego skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i przyjęcie zażalenia na postanowienie o umorzeniu
dochodzenia. Prokurator rejonowy przekazał akta sprawy wraz z zażaleniem Sądowi
2

3

E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Dyfin SA
w Warszawie, str. 63.
Ibidem, str. 63.
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Rejonowemu wnosząc o nieuwzględnienie zażalenia. Sąd na posiedzeniu w kwietniu
2013 r. nie uwzględnił zażalenia NIK i postanowieniem utrzymał w mocy zaskarżone
zarządzenie. Sąd w uzasadnieniu stwierdził m.in., iż przedmiotem ochrony występku
określonego w art. 98 ustawy o NIK jest bezpośrednio niezakłócone i prawidłowe realizowanie zadań NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej, a więc prawidłowość
przeprowadzenia przez NIK kontroli. Tym samym nie występuje tu pokrzywdzony
z uwagi na brak przymiotu bezpośredniości pokrzywdzenia, o jakim mowa w art. 49 §1
k.p.k. Podkreślić należy, że NIK nie podziela interpretacji dokonanej przez Sąd w ww.
sprawie i uważa, że w opisanej sytuacji spełnia warunek bezpośredniości pokrzywdzenia. Powyższa argumentacja prawna nieprzyznająca NIK statusu pokrzywdzonego
w związku z kierowaniem zawiadomień z art. 98 ustawy o NIK, jest jednak w orzecznictwie odosobniona.
W 2013 r. pierwsze skierowane zawiadomienie dotyczyło udaremnienia przez kierownika jednostki kontrolowanej przeprowadzenia kontroli w tej jednostce, z uwagi
na podważenie uprawnienia NIK do przeprowadzenia tej kontroli w jednostce. Kontrola miała zostać przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o NIK,
zgodnie z którym NIK może również kontrolować działalność jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują
one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań
finansowych na rzecz państwa, w szczególności działają z udziałem państwa lub samorządu terytorialnego, korzystają z mienia państwowego lub samorządowego, w tym
także ze środków przyznanych na podstawie umów międzynarodowych. Sąd Rejonowy
wyrokiem w marcu 2014 r. uznał oskarżoną za winną popełnienia zarzucanego jej
czynu i skazał na karę grzywny. Wyrok nie jest prawomocny. Strona, przeciwko której
zapadł wyrok, wniosła apelację. Do dnia dzisiejszego nie została ona rozpoznana i postępowanie jest w toku.
Drugie skierowane w 2013 r. zawiadomienie dotyczyło m.in. kwestionowania
uprawnienia kontrolerów NIK do przeprowadzenia kontroli, pomimo wcześniejszego
zapoznania się kierownika jednostki z upoważnieniami do kontroli, a także usiłowania
uniemożliwiania kontynuowania czynności oględzin w obiekcie, kwestionowania legalności czynności oględzin przeprowadzanych przez kontrolerów, opóźniania prowadzenia czynności kontrolnych polegających na analizie dokumentacji, wprowadzania
kontrolerów w błąd co do miejsca przechowywania dokumentacji. Prokurator w związku z wniesieniem zażalenia wszczął postępowanie przygotowawcze. Postanowieniem
z kwietnia 2014 r. umorzył śledztwo w przedmiotowej sprawie wobec braku znamion
czynu zabronionego, wskazując iż jakkolwiek kontrolerzy NIK doznawali pewnych
utrudnień w zakresie przeprowadzanej kontroli, to jednak nie były to utrudnienia
tego rodzaju, które warunkowałyby postawienie zarzutów karnych przedstawicielom
kontrolowanego podmiotu. Wicedyrektor Delegatury NIK wniósł w kwietniu 2014 r.
zażalenie na ww. postanowienie wnosząc o jego uchylenie. Do dnia dzisiejszego nie
rozpoznano zażalenia i postępowanie w niniejszej sprawie jest w toku.
Warto także nadmienić, że w dniu 9 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia
24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2014 r.
poz. 384). Ustawa ta wprowadziła zmiany do art. 325e §1a k.p.k. poprzez przyznanie
NIK, w przypadku gdy złożyła zawiadomienie o przestępstwie, uprawnienia do złożenia
wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz o umorzeniu dochodzenia. Brak uzasadnienia tych decyzji utrudniał bowiem
NIK dokonanie oceny zasadności i trafności odmowy wszczęcia, czy umorzenia dochodzenia oraz podjęcia właściwej decyzji co do konieczności ich zaskarżenia.
Ad 5. W toku kontroli Izba niejednokrotnie ujawnia różnego rodzaju dysfunkcje
w działalności kontrolowanych podmiotów i dostrzega problemy natury prawnej, z jakimi się borykają. Okazuje się niekiedy, iż obecnie funkcjonujące rozwiązania prawne
w danej dziedzinie wymagają usprawnienia bądź w ogóle brak jest pewnych rozwiązań. Izba dokonuje identyfikacji tych problemów, w związku czym corocznie formułuje wnioski de lege ferenda i przesyła je Sejmowi. Wykaz wniosków de lege ferenda
stanowi załącznik do sprawozdania z działalności Izby. Przykładowo w 2013 r. Izba
sformułowała 78 takich wniosków.
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Z ustaleniami dokonywanymi przez Izbę i interpretacją przepisów prawnych mogą
nie zgadzać się podmioty kontrolowane. Obowiązujące w tym zakresie rozwiązania
prawne, a przede wszystkim prawo kierownika jednostki kontrolowanej do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego jest wyrazem zasady
kontradyktoryjności obowiązującej w postępowaniu kontrolnym. Z jednej strony kierownik jednostki kontrolowanej może kwestionować wyniki kontroli, a z drugiej, jeżeli
zastrzeżenia spełniają wymogi formalne NIK ma obowiązek je rozpatrzyć4.
Zastrzeżenia z kolei są rozpatrywane, stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy o NIK
przez Kolegium NIK, bądź, stosownie do art. 56 ust. 2 tej ustawy przez zespoły orzekające komisji rozstrzygającej powołane spośród kontrolerów kontrolnych jednostek
organizacyjnych NIK. Kolegium NIK rozpatruje zastrzeżenia zgłoszone przez Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz kierowników podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
o NIK5. Zgodnie z art. 22 tej ustawy w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium. Osoby wchodzące w skład
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą
w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne. Stosownie
do art. 24 ustawy o NIK Posiedzeniom Kolegium Najwyższej Izby Kontroli przewodniczy Prezes Najwyższej Izby Kontroli lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Kolegium
Najwyższej Izby Kontroli podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kolegium w głosowaniu tajnym.
Zastrzeżenia zgłaszane przez kierowników innych niż ww. podmiotów kontrolowanych rozpatrywane są natomiast przez trzyosobowe zespoły orzekające komisji rozstrzygających. Członkowie komisji rozstrzygającej są, stosownie do art. 60 ustawy
o NIK, w zakresie orzekania niezależni. Atrybut niezależności oznacza, iż członkowie
komisji rozstrzygającej samodzielnie analizują i oceniają wszystkie okoliczności faktyczne i prawne w danej sprawie. Nie są oni związani uchwałami innych zespołów
orzekających.
Opinie wyrażane w uchwałach Kolegium i komisji rozstrzygających nie stanowią
przy tym wykładni o mocy powszechnie obowiązującej i dotyczą one tylko konkretnych kontroli.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski

4
5

Ibidem, str. 187.
Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału
Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura
Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Jak wynika z §3 ust. 3 i 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, „na wniosek pracownika
pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem
niebędącym własnością pracodawcy”. W takim przypadku „pracownikowi
przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną
przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym”.
Cytowany zapis akcentuje potrzebę ustalenia stawki kilometrowej w taki
sposób, aby nie przekraczała ona założonego górnego pułapu. Jednocześnie
przepis ten nie przewiduje dolnej granicy przedmiotowej stawki. W przywołanym stanie prawnym zachodzi zatem ryzyko, że stawka kilometrowa ustalona przez pracodawcę będzie niższa – a w skrajnych przypadkach rażąco
niższa – od faktycznych kosztów przejechania jednego kilometra. Zauważyć ponadto wypada, że tryb wnioskowy nie stanowi tutaj wystarczającej
gwarancji dla pracownika. Można bowiem założyć, że pracodawca będzie
wywierał presję na pracowniku, aby ten wystąpił ze stosownym wnioskiem
oraz przystał na częściowe ponoszenie kosztów wykorzystania własnego samochodu w czasie delegacji.
Ze względu na powyższe proszę Pana Ministra o rozważenie celowości
wprowadzenia do przepisów wspomnianego rozporządzenia zapisów, które
w większym stopniu chronić będą słuszne interesy pracownika.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko
Warszawa, 2.09.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 30 lipca 2014 r., znak: BPS /043-59-2545/14, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na oświadczenie senatorskie Pana Ryszarda Knosali złożone podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r., dotyczące rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Prosząc o prolongatę terminu informuję, że udzielenie odpowiedzi będzie możliwe
po uzyskaniu informacji od Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Z poważaniem
Władysław Kosiniak-Kamysz
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Odpowiedź
Warszawa, 26 września 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 30 lipca br., znak: BPS/043-59-2545/14, przesyłającym tekst oświadczenia Pana Senatora Ryszarda Knosali dotyczącego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności
przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
W myśl §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
(Dz. U. poz. 167), środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej określa pracodawca. Na wniosek pracownika pracodawca może
wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości
stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414), tj. rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27,
poz. 271, z późn. zm.).
Zgodnie z §2 tego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
2) dla motocykla – 0,2302 zł,
3) dla motoroweru – 0,1382 zł.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
resort dostrzega problem nieaktualnych stawek zwrotu kosztów za używanie przez
pracowników do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy,
uregulowanych w §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Jednakże zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministra Finansów, który podpisuje ww. rozporządzenie w porozumieniu, podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2014 r. założenia budżetowe
nie stwarzają warunków do jego zmiany. Minister wskazał przy tym, że wprowadzenie
podwyżek stawek spowoduje wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym
od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji doprowadzi do istotnych uszczupleń w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu
podatków dochodowych.
Należy zauważyć, że przywołane przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej umożliwiają pracodawcy ustalanie stawki za jeden kilometr przebiegu we
własnym zakresie stosownie do jego kondycji finansowej. Odgórne określenie minimalnej stawki za jeden kilometr przebiegu w ww. rozporządzeniu, mogłoby pociągnąć
za sobą zwiększone skutki finansowe dla pracodawców, a w związku z tym powodować
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sytuacje, w których pracodawcy nie wyrażaliby zgody na odbywanie podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością
pracodawcy, gdyż niejednokrotnie przejazdy komunikacją publiczną są tańszą alternatywą w podróży służbowej.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej obecnie nie przewiduje zmiany przedmiotowego rozporządzenia.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
W ostatnim czasie coraz poważniejszym problemem jest bezumowne, a tym samym bezprawne użytkowanie gruntów należących do Skarbu
Państwa. W szczególności dotyczy to gruntów rolnych. Wniosek taki płynie
z opublikowanej niedawno przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli dotyczącej ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa przed
nieuprawnionym wykorzystaniem, z której wynika, że wskazany problem
dotyczyć może co najmniej 12% gruntów będących własnością państwa. Opisany stan rzeczy powoduje istotne uszczuplenie wpływów, jakie uzyskałby Skarb Państwa, gdyby korzystanie z tych nieruchomości odbywało się
w sposób legalny.
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że przyczyn wskazanych nieprawidłowości jest wiele, włączając w to także poważne zaniedbania w sprawowaniu nadzoru przez podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem
państwowym. Warto jednak zwrócić uwagę także na pewne niekorzystne
rozwiązania prawne, które zachęcają do nielegalnego zajmowania gruntów
rolnych. Mam tu na myśli mechanizm przyznawania płatności unijnych opisany w ustawie z dnia 27 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności – oprócz
spełnienia dodatkowych wymogów wymienionych w tym przepisie – jest posiadanie gruntu rolnego. Tym samym wnioskodawca nie musi legitymować
się jakimkolwiek tytułem prawnym do gruntu rolnego, wystarczy bowiem,
aby wykazał, że grunt taki jest przez niego użytkowany.
Proszę zatem o przeanalizowanie celowości wprowadzenia do wspomnianej ustawy zapisów, które jednoznacznie wymagałyby od wnioskodawcy wykazania tytułu prawnego do gruntów, których dotyczy wniosek
o płatność bezpośrednią.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę podczas
59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r. w sprawie bezprawnego korzystania z gruntów Skarbu Państwa uprzejmie informuję, co następuje.
W kwestii płatności bezpośrednich do gruntów użytkowanych przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do nieruchomości w pierwszej kolejności należy zwrócić
uwagę na fakt, że podstawowym celem płatności bezpośrednich jest wsparcie dochodów rolników, a więc osób, które faktycznie prowadzą działalność rolniczą. Stąd też
przepisy krajowe wykonujące prawo wspólnotowe w zakresie płatności bezpośrednich
ograniczają się do zapewnienia realizacji tego celu i nie powinny służyć regulowaniu
innych zagadnień jak np. kwestie stosunków własnościowych i dzierżawnych.
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Zgodnie z art. 124 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia
9 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE)
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003
(Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), działki rolne objęte systemem
jednolitej płatności obszarowej znajdują się w posiadaniu rolnika w dniu ustalonym
przez państwo członkowskie. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 lit. a przywołanego rozporządzenia, rolnik oznacza osobę fizyczną lub prawną lub grupę osób fizycznych
lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle
prawa krajowego, których gospodarstwo rolne znajduje się na terytorium Wspólnoty
oraz która prowadzi działalność rolniczą. Natomiast w myśl art. 2 lit. b rozporządzenia 73/2009, gospodarstwo oznacza wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika znajdujące się na terytorium tego samego państwa członkowskiego.
Przez działalność rolniczą należy natomiast rozumieć produkcję, hodowlę lub uprawę
produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie
zwierząt do celów gospodarskich, lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z art. 2 lit. c rozporządzenia nr 73/2009.
Natomiast płatność bezpośrednia, zdefiniowana w art. 2 lit. d ww. rozporządzenia,
oznacza płatność przyznawaną bezpośrednio rolnikom w ramach systemu wsparcia
wymienionego w załączniku I do rozporządzenia nr 73/2009, czyli jedynie osobom
prowadzącym przytoczoną powyżej działalność rolniczą.
Również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r., które uchyla rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i ustanawia zasady przyznawania płatności bezpośrednich od 2015 r. posługuje się w odniesieniu do jednolitej płatności obszarowej pojęciem „posiadanie” (art. 36 ust. 5).
Jednocześnie, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.)
stanowi, iż rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa do będącej w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej
płatności, powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
kwalifikujących się do objęcia tą płatnością, jeżeli:
1) posiada w tym dniu działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,
2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
3) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony
wniosek o przyznanie tej płatności,
4) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności.
Zgodnie z art. 7 ust. 6 przywołanej ustawy, w przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności obszarowe
przysługują posiadaczowi zależnemu.
Stosownie do art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto
nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo,
z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Termin
posiadanie, w przypadku ubiegania się o płatności bezpośrednie, jest odczytywany
na podstawie ww. przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym. Prawo własności działek rolnych, któremu nie towarzyszy ich posiadanie w rozumieniu tych przepisów,
nie stanowi przesłanki do przyznania płatności obszarowych. Płatności bezpośrednie może zatem otrzymać jedynie osoba, która faktycznie uprawia grunty, utrzymuje
je w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie
z normami) oraz wypełnia wymogi wzajemnej zgodności.
Przytoczone przepisy Unii Europejskiej nie uzależniają prawa do uzyskiwania płatności od posiadania tytułu prawnego do gruntów rolnych. Bezpośrednim celem płat-
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ności bezpośrednich jest bowiem wsparcie dochodów rolników, a więc osób faktycznie
prowadzących działalność rolniczą.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że płatności są przyznawane posiadaczowi działek rolnych, niezależnie od tytułu prawnego do tych działek. Jednocześnie
ustawodawca krajowy nie może swobodnie kształtować rozwiązań w zakresie posiadania tytułu prawnego do gruntów rolnych w celu uzyskania płatności bezpośrednich.
Próba uzależnienia przyznania płatności od posiadania tytułu do gruntów, mogłaby
zostać oceniona jako niedopuszczalne uzupełnienie przepisów Unii Europejskiej albo
naruszenie zakazu dokonywania przez państwa członkowskie „wiążącej wykładni”
rozporządzenia wspólnotowego. Przepisy rozporządzenia nr 73/2009 nie upoważniają
bowiem państwa członkowskiego do uregulowania tej kwestii. Zgodnie z wyrokiem
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1970 r. sygn. akt 40/69 Bollman, „Ponieważ rozporządzenie (...) wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich, nie mogą one – chyba że co innego stanowi rozporządzenie
– podejmować działań na rzecz wykonania rozporządzenia, których przedmiotem byłaby zmiana znaczenia lub uzupełnienie jego przepisów. W zakresie, w jakim państwa
członkowskie przekazały kompetencje stanowienia prawa (...) Wspólnotom, tracą one
uprawnienie do stanowienia prawa w tej dziedzinie”.
„Bezpośrednie stosowanie rozporządzenia zakłada, iż rozporządzenie wchodzi w życie, wywierając skutek na korzyść lub obciążając podmioty prawne, nie wymagając
przy tym jakichkolwiek działań w celu transformacji w prawo krajowe. (...) Państwa
członkowskie nie mogą tym samym podejmować żadnych działań, które naruszałyby wspólnotowy charakter przepisów rozporządzenia i wynikających z nich skutków
w odniesieniu do jednostki. (....). Nawet, jeżeli administracja poszczególnych państw
członkowskich – w przypadku trudności interpretacyjnych – może czuć się zmuszona
do podejmowania działań na rzecz wykonania wspólnotowego rozporządzenia i przy
tej okazji do wyjaśniania wątpliwości, to może czynić to jedynie przy poszanowaniu
postanowień wspólnotowych. W szczególności urzędy poszczególnych państw członkowskich nie mogą ustalać wiążących reguł interpretacji” (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1978 r. sygn. akt 94/77 Fratelli Zerbone Snc przeciwko Amministrazione delle finanze dello Stato). Państwa członkowskie nie zostały
upoważnione do precyzowania czy interpretowania w przepisach krajowych pojęcia
„posiadanie”, o którym mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia 73/2009. W szczególności nie zostały upoważnione do wskazywania, czy posiadanie ma być legalne, czy
nielegalne. Wszelka „ingerencja” w tym zakresie mogłaby się wiązać z niekorzystnymi
konsekwencjami dla Rzeczypospolitej Polskiej, w tym, z wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości.
Należy również podkreślić, że nie jest możliwe wprowadzenie obowiązku okazywania tytułu prawnego przez rolników jedynie w przypadku użytkowania przez nich
gruntów rolnych Skarbu Państwa, gdyż stanowiłoby to naruszenie zasady niedyskryminacji beneficjentów. W takim przypadku bowiem część rolników musiałaby się legitymować tytułem prawnym, a część (te osoby, które użytkują grunty należące do
innych niż Skarb Państwa podmiotów czy osób fizycznych) byłaby zwolniona z tego
obowiązku.
Pragnę także zauważyć, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dysponuje przepisami, pozwalającymi na zweryfikowanie prowadzenia działalności
rolniczej przez beneficjentów płatności bezpośrednich. W sytuacji, gdy o płatności
do tych samych gruntów ubiega się więcej niż jeden rolnik, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na podstawie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267) przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie faktycznego użytkownika gruntów rolnych.
Ponadto, w ramach obowiązujących regulacji prawnych wyklucza się ze wsparcia
osoby, które faktycznie nie prowadzą działalności rolniczej, a jedynie stwarzają pozory
jej prowadzenia. Zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady nr 73/2009, nie naruszając
szczególnych przepisów odnoszących się do poszczególnych systemów wsparcia, nie
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dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu do których
ustalono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania takich płatności,
aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami danego systemu wsparcia.
Podsumowując powyższe, należy podkreślić, że uregulowanie kwestii przyznawania płatności bezpośrednich inaczej niż wynika to z przepisów UE wiązałoby się z naruszeniem obowiązków państwa członkowskiego i naraziło Rzeczpospolitą Polską na
sankcje ze strony organów Unii Europejskiej.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Jak wynika z art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, podstawa do odwołania kuratora społecznego może mieć dwojaki charakter. W przypadku, kiedy dana osoba przestanie odpowiadać warunkom
określonym w art. 84 ust. 1 ustawy lub złoży stosowny wniosek o zwolnienie jej z pełnionej funkcji, mamy do czynienia z obligatoryjnością odwołania.
W pozostałych przypadkach, to znaczy kiedy kurator nienależycie wypełnia
powierzoną mu funkcję lub kiedy wymagają tego względy operacyjne, prezes sądu ma jedynie możliwość odwołania takiego kuratora.
Należy zauważyć, że w żadnym ze wskazanych przypadków przepisy
ustawy nie przewidują możliwości zaskarżenia decyzji o odwołaniu z pełnionej funkcji. Co więcej, brak nawet przepisu, który nakładałby na prezesa
sądu obowiązek sporządzenia uzasadnienia takiej decyzji. Obowiązująca
procedura wyklucza zatem możliwość instancyjnej kontroli decyzji podjętej
przez prezesa sądu w zakresie odwołania z funkcji kuratora społecznego.
Wypada podkreślić, że w wielu przypadkach decyzja prezesa sądu
może opierać się na ocenie pracy kuratora, a więc mieć charakter arbitralny
(na przykład gdy rozpatrywana jest przesłanka nienależytego wypełniania
powierzonej funkcji). Z uwagi na to słuszne wydaje się zagwarantowanie
kuratorom społecznym w przepisach ustawy prawa do poznania konkretnej podstawy prawnej odwołania oraz uzasadnienia przedmiotowej decyzji,
a także zagwarantowanie prawa do jej zaskarżenia.
Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie
wskazanego problemu i ewentualne podjęcie właściwych kroków legislacyjnych w celu zmiany przepisów przywołanej ustawy.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 26.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Pani Marszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 30 lipca
2014 r. znak BPS/043-59-2547/14 przekazującego oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 59. posiedzenia Senatu RP w sprawie kuratorów
społecznych uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Oświadczenie Pana Senatora wskazuje na potrzebę zmiany ustawy z dn. 27 lipca
2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 795) zmierzającej do zagwarantowania kuratorowi społecznemu prawa do poznania podstawy prawnej i uzasadnienia decyzji prezesa sądu rejonowego w przedmiocie jego odwołania z funkcji
oraz zapewnienia instancyjnej kontroli takiej decyzji. Nakreślona w oświadczeniu problematyka była już przedmiotem rozważań Ministerstwa Sprawiedliwości w związku
z podobnej treści postulatami zgłaszanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
Krajową Radę Sądownictwa.
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Zagadnienia związane z kuratelą społeczną uregulowane są w Rozdziale 7. ustawy
o kuratorach sądowych (art. 84–91). Zgodnie z zawartymi tam przepisami do pełnienia
funkcji kuratora społecznego może być powołana osoba, która posiada obywatelstwo
polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu
działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej i która złożyła stosowną
informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kuratora społecznego powołuje, zawiesza
w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu.
Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole. Zakres jego zadań
określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym,
pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować, przy czym liczba dozorów
lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10.
Prezes sądu rejonowego odwołuje kuratora sądowego, gdy ten przestał odpowiadać
przytoczonym wyżej warunkom lub złożył prośbę o zwolnienie go z powierzonej funkcji, a może odwołać, gdy kurator nienależycie wypełnia powierzoną mu funkcję lub
wymagają tego względy organizacyjne.
Wątpliwości Pana Senatora budzi okoliczność, iż przepisy ustawy nie przewidują możliwości zaskarżenia często arbitralnej decyzji prezesa o odwołaniu kuratora
społecznego z pełnionej funkcji. O ile należy zgodzić się z potrzebą wprowadzenia
obowiązku precyzowania podstawy prawnej takiej decyzji oraz jej należytego uzasadniania, to jednocześnie brak jest podstaw do wprowadzania do ustawy o kuratorach
sądowych odrębnego trybu odwoławczego od wskazanych wyżej decyzji.
Należy pamiętać, że powołanie do pełnienia funkcji o charakterze społecznym,
w tym funkcji kuratora społecznego, nie łączy się z zawarciem umowy o pracę, czy
innej formy zatrudnienia skutkującej nawiązaniem stosunku pracy, a sam akt powołania nie ma charakteru decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, czy innej decyzji znajdującej umocowanie w przepisach prawa administracyjnego. Identycznie należy traktować akt odwołania z takiej
funkcji. Wynikająca z obecnie obowiązujących przepisów prawa elastyczność w zarządzaniu korpusem kuratorów społecznych przez prezesa sądu rejonowego i kierownika
zespołu kuratorskiej służby sądowej jest jedną z podstawowych zalet funkcjonowania
systemu kurateli społecznej, a propozycja zbiurokratyzowania procesu odwoływania
wolontariuszy powołanych do tej służby może doprowadzić do poważnych problemów
organizacyjnych w obszarze wykonywania orzeczeń karnych, rodzinnych i nieletnich.
Należy przypomnieć, że w chwili obecnej na ok. 5.200 kuratorów zawodowych przypada ok. 29.800 kuratorów społecznych. W każdym zespole kuratorskiej służby sądowej
obowiązki wykonuje zatem średnio 57 kuratorów społecznych. Sprawne funkcjonowanie zespołów i efektywne wykonywanie przez nich powierzonych im zadań wymaga
pozostawienia prezesowi sądu i kierownikowi zespołu znaczącej dozy swobody w ocenie aktualnych potrzeb organizacyjnych oraz możliwości sprawnego dostosowywania
kadry wolontariuszy do skali tych potrzeb.
Odnosząc się do problemu arbitralności decyzji w przedmiocie odwołania kuratora
społecznego należy wziąć pod uwagę okoliczność, że podstawę faktyczną takiej decyzji
co do zasady stanowią ustalenia wynikające z okresowych kontroli, jakim poddawana
jest praca kuratorów sądowych, w tym również kuratorów społecznych. Z wynikami
kontroli w ramach przeprowadzanych przez kuratorów okręgowych wizytacji lub lustracji zapoznawani są w pierwszej kolejności kuratorzy zawodowi, a za ich pośrednictwem kuratorzy społeczni. W protokołach pokontrolnych formułowane są oceny pracy kuratorów sądowych, które dla kuratorów zawodowych stanowią podstawę odpowiednich decyzji kadrowych (np.: dotyczących przyznania wyższej stawki awansowej,
rozwiązania stosunku pracy), a dla kuratorów społecznych – podstawę weryfikacji
ich przydatności do dalszego pełnienia funkcji. Praca kuratora społecznego podlega
szczególnej weryfikacji – jest na bieżąco monitorowana przez konkretnego kuratora
zawodowego, z którym kurator społeczny współpracuje i którego nadzór obejmuje
wszelkie, tak formalne jak i merytoryczne aspekty tej pracy. W rezultacie kuratorzy
społeczni zdają sobie sprawę, jak oceniana jest ich praca, a w konsekwencji – jakie
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mogą być implikacje sformułowanych ocen. Kandydaci do pełnienia funkcji kuratora
społecznego muszą zdawać sobie sprawę z jej specyfiki ze wszystkimi skutkami również w zakresie podstaw i trybu, w jakim następuje odwołanie z funkcji.
Decyzja w przedmiocie odwołania kuratora społecznego nie jest niewzruszalna.
Odwołanemu kuratorowi społecznemu, jak każdemu obywatelowi, przysługuje prawo
wniesienia skargi na działanie prezesa sądu rejonowego w trybie przepisów ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 427 z późn. zm.). Przepisy powołanej ustawy (art. 41a–41e) przewidują możliwość
złożenia skargi w zakresie dotyczącym działalności administracyjnej sądów oraz prezesów sądów. Zgodnie z art. 41b §3 organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności
prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu
apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa. Powoływanie obywateli do pełnienia funkcji kuratora społecznego oraz odwoływanie z tej funkcji, mieszczą się niewątpliwie
w ogólnym pojęciu działalności administracyjnej prezesa sądu rejonowego i mogą być
kwestionowane w trybie skargi skierowanej bezpośrednio do prezesa sądu okręgowego. Nie stanowi to wprawdzie odrębnego trybu odwoławczego z uregulowaniami obejmującymi odpowiednią procedurę postępowania organów kontrolnych w toku instancji, niemniej zapewnia możliwość zbadania zasadności decyzji podjętej przez prezesa
sądu rejonowego, a to jest istotą postulatów zgłaszanych przez Pana Senatora. Dodać
należy, że uznając skargę za uzasadnioną organ właściwy do jej rozpatrzenia – w tym
wypadku prezes sądu okręgowego – podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru
nad działalnością administracyjną sądów (art. 41c §2 powołanej ustawy). Czynności
z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego obejmują także prawo do uchylenia czynności administracyjnych niezgodnych z prawem, naruszających sprawność
postępowania lub z innych przyczyn niecelowych (art. 37 §3 ustawy). W konsekwencji, w drodze skargi na prezesa sądu rejonowego, który odwołał z funkcji kuratora
społecznego, można kwestionować zarówno zgodność z prawem, jak i zasadność oraz
celowość tej czynności.
Ministerstwo Sprawiedliwości podziela pogląd, w myśl którego decyzja o odwołaniu powinna wskazywać konkretną podstawę prawną oraz przyczynę odwołania. Tylko
w ten sposób można spełnić obowiązek informacyjny wobec odwoływanego kuratora
społecznego, który powinien mieć prawo do zapoznania się z konkretnymi motywami
odwołania, a prezesowi sądu okręgowego umożliwić zbadanie w trybie skargowym
zasadności decyzji i podjęcie odpowiednich czynności nadzorczych. Z tych przyczyn
przygotowywana obecnie obszerna nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych (założenia dostępne są pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/197541)
zostanie uzupełniona o nakreślone wyżej wymogi formalne decyzji prezesa sądu rejonowego, co zresztą zapowiedziane zostało już kilka miesięcy temu, w toku konsultacji
społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących wskazanego wyżej projektu.
Jednocześnie w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidziany ustawą – Prawo
o ustroju sądów powszechnych tryb skargowy zapewnia wystarczający poziom ochrony prawnej osób wykonujących funkcję kuratora społecznego, co neguje potrzebę
tworzenia odrębnej procedury kontroli instancyjnej decyzji w przedmiocie odwołania
takiego kuratora.
Przedstawiając powyższą informację chciałbym uprzejmie podziękować Panu Senatorowi Ryszardowi Knosali za wyrażone zainteresowanie problemami wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnić, że zagadnienia związane z funkcjonowaniem kuratorskiej
służby sądowej, w tym kurateli społecznej, są przedmiotem należytej uwagi ze strony
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zainteresowani są
wyjaśnieniem problemu związanego z oceną sytuacji ekonomicznej przy
wnioskowaniu o pomoc publiczną na zatrudnienie, której udziela PFRON
w formie dofinansowań do wynagrodzeń.
Nowe rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzUrz UE L 187 z 28 czerwca
2014 r.) nadal umożliwia otrzymywanie pomocy publicznej. Celem tej pomocy
jest również zachęcanie przedsiębiorstw do zwiększania poziomów zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
lub pracowników niepełnosprawnych. Wymienione rozporządzenie stanowi,
że pomoc przyznawana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji
podlega wyłączeniu z zakresu stosowania tego rozporządzenia.
Jednocześnie mając na uwadze ocenę sytuacji ekonomicznej przy składaniu wniosku o pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynikającą z ustawy o rehabilitacji, której udziela PFRON, a także mając na uwadze
nowe rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014, kieruję do Pana Ministra
następujące pytania.
1. Za jaki miesiąc będzie następować ocena sytuacji ekonomicznej podczas składania wniosku do PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wedle nowego
rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014?
2. Według jakich kryteriów następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla grupy przedsiębiorców MŚP podczas składania wniosku do PFRON
o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
3. Według jakich kryteriów następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla grupy dużych przedsiębiorców podczas składania wniosku do
PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych?
4. W Polsce jest wiele form prowadzenia działalności gospodarczej, na
przykład spółki prawa handlowego, cywilne, spółdzielnie. W jaki sposób następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla różnych form prowadzenia
działalności podczas składania wniosku do PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
Z poważaniem
Andrzej Kobiak

Odpowiedź
Warszawa, 29.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 30 lipca 2014 r. (znak: BPS/043-59-2548/14)
w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Kobiaka podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r. dotyczącego oceny sytuacji ekonomicz-
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nej przedsiębiorcy wnioskującego o pomoc publiczną na zatrudnianie osób niepełnosprawnych na gruncie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r.,
str. 1) uprzejmie wyjaśniam, że w dalszym ciągu, do końca 2014 r. pomoc w formie subsydiów płacowych jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie
w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8. 2008 r., str. 3) i należy brać
pod uwagę określone w tym rozporządzeniu kryteria oceny sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną.
Ustosunkowując się do zadanych pytań uprzejmie wyjaśniam, że:
1. Art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 definiujący pojęcie
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji nie precyzuje jakiego okresu
ma dotyczyć ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy (z wyjątkiem pkt e tego
przepisu). Należy zatem przyjąć, że prawodawca wspólnotowy umożliwił państwom
członkowskim UE samodzielne określenie tego przedziału czasowego. Na gruncie polskiego prawodawstwa, stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.), podmiot ubiegający się o pomoc
publiczną zobowiązany jest do przedstawiania informacji dotyczących jego sytuacji
ekonomicznej, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych.
W związku z faktem, iż nie planuje się zmiany ww. rozporządzenia w zakresie okresu,
za jaki przedstawia się dane, należy przyjąć, że to właśnie okres 3 lat będzie brany pod
uwagę przy ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.
2 i 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą sprawdzane pod kątem zaistnienia
warunków określonych w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z wyłączeniem lit. e tego przepisu, chyba że funkcjonują na rynku krócej niż trzy lata
– wówczas ocena sytuacji ekonomicznej ograniczy się jedynie do sprawdzenia, czy
przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością
lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym
zbiorowym postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli
albo otrzymało pomoc na ratowanie i restrukturyzację i nie wypełniło dotychczas jej
warunków (art. 2 pkt 18 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014).
Duże przedsiębiorstwa mogą być oceniane wg każdego z kryteriów wymienionych
w art. 2 pkt 18 lit. a–e.
4. W art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 przewidziano różne
kryteria oceny sytuacji ekonomicznej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność
w różnych formach. Wystarczy spełnienie jednego z warunków, by przedsiębiorstwo
zostało uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji. Dla przykładu spółdzielnia, która
nie może być oceniana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lit. a) albo spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (lit. b), może być oceniana na podstawie lit. c–e (alternatywnie)
przywołanego przepisu.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka
skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera
Szanowny Panie Prezesie!
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zainteresowani są
wyjaśnieniem problemu związanego z oceną sytuacji ekonomicznej przy
składaniu wniosku o pomoc publiczną na zatrudnienie, której udziela PFRON
w formie dofinansowań do wynagrodzeń.
Nowe rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzUrz UE L 187 z 28 czerwca
2014 r.) nadal umożliwia otrzymywanie pomocy publicznej. Celem tej pomocy
jest również zachęcanie przedsiębiorstw do zwiększania poziomów zatrudniania pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
lub pracowników niepełnosprawnych. Wymienione rozporządzenie stanowi,
że pomoc przyznawana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji
podlega wyłączeniu z zakresu stosowania tego rozporządzenia.
Jednocześnie mając na uwadze ocenę sytuacji ekonomicznej przy składaniu wniosku o pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynikającą z ustawy o rehabilitacji, której udziela PFRON, a także mając na uwadze
nowe rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014, kieruję do Pana Ministra
następujące pytania.
1. Za jaki miesiąc będzie następować ocena sytuacji ekonomicznej podczas składania wniosku do PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wedle nowego
rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014?
2. Według jakich kryteriów następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla grupy przedsiębiorców MŚP podczas składania wniosku do PFRON
o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
3. Według jakich kryteriów następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla grupy dużych przedsiębiorców podczas składania wniosku do
PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych?
4. W Polsce jest wiele form prowadzenia działalności gospodarczej, na
przykład spółki prawa handlowego, cywilne, spółdzielnie. W jaki sposób
następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla różnych form prowadzenia działalności podczas składania wniosku do PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Odpowiedź
Warszawa, 19 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 30 lipca 2014 r. (znak: BPS/043-59-2549/14), dotyczące oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Andrzeja Kobiaka
na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2014 r., w sprawie rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu1, pragnę
przedstawić następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia
2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych2, w przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą
miesięczne dofinansowanie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu3. Rozporządzenie to wygasło z dniem 30 czerwca 2014 r., jednakże pomoc
spełniającą warunki określone w tym rozporządzeniu (w tym dotyczące pomocy na
zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych) można udzielać do dnia 31 grudnia
2014 r. Jednocześnie w dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji
(UE) nr 651/2014, które zastąpiło rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008. Mając
jednakże na uwadze, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewiduje udzielanie pomocy zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008, w odniesieniu do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych udzielonego do końca 2014 r. należy stosować warunki dopuszczalności
określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 800/2008 (m.in. stosować przyjętą w tym
rozporządzeniu definicję trudnej sytuacji ekonomicznej).
W świetle obecnie obowiązujących przepisów, pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku
notyfikacji, o ile spełnia warunki określone w art. 33 oraz rozdziale I rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014. Jednym z warunków określonych w ww. rozporządzeniu
jest zakaz udzielania pomocy przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji
(art. 1 ust. 4 lit. c ww. rozporządzenia). W związku z powyższym, podmiot udzielający
pomocy (w analizowanej sprawie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jest zobowiązany do oceny, przed udzieleniem pomocy, czy podmiot ubiegający się o nią, nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014.
Ad 1.
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie4, podmiot ubiegający się o pomoc publiczną zobowiązany jest do przedstawiania informacji dotyczących jego sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdań finansowych
za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W związku z powyższym, ocena sytuacji ekonomicznej wnioskodawców
1
2
3
4

Dz.
Dz.
Dz.
Dz.

Urz. UE L 187 z 28.06.2014.
U. z 2014 r. poz. 241.
Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.
U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.
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ubiegających się o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych, dokonywana powinna być na podstawie informacji
odnoszących się do trzech ostatnich lat obrotowych.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że co prawda przepisy rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014, co do zasady, nie precyzują, w jakim okresie powinny zachodzić okoliczności wymienione w art. 2 pkt 18 ww. rozporządzenia (z wyjątkiem lit. e), gdzie wyraźnie mowa o 2 latach, jednakże przyjęty w polskim prawodawstwie okres trzech lat
obrotowych wydaje się zasadny z funkcjonalnego punktu widzenia (ocena w okresie
3 lat pozwala określić tendencję odnoszącą się do sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy – jej poprawę lub pogorszenie w porównaniu do lat poprzednich). Sytuację tę ocenia
się na tle danych historycznych, ale na dzień udzielenia pomocy. Oznacza to, że jeśli
przedsiębiorca wprawdzie był w trudnej sytuacji w latach poprzednich, ale w chwili
obecnej jego kondycja finansowa uległa poprawie i nie spełnia już przesłanek trudnej
sytuacji ekonomicznej, to pomoc może zostać mu udzielona.
Ad 2.
W przypadku wnioskodawców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 przewiduje przepisy szczegółowe, zgodnie z którymi do tego rodzaju przedsiębiorstw nie mają zastosowania
warunki określone w art. 2 pkt 18 lit. a) i b) – o ile przedsiębiorstwa te istnieją na
rynku mniej niż trzy lata, czyli są przedsiębiorstwami nowo utworzonymi. Komisja
Europejska uznała bowiem, że MŚP w początkowej fazie działalności z zasady zmagają się z problemami mogącymi wskazywać na ich trudną sytuację (spłata zobowiązań
kredytowych zaciągniętych w celu sfinansowania inwestycji w założenie przedsiębiorstwa), w związku z czym w odniesieniu do tego rodzaju podmiotów ocena sytuacji
ekonomicznej sprowadza się do określenia, czy nowo utworzone MŚP podlega, zgodnie
z prawodawstwem krajowym, zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności
lub spełnia kryteria do objęcia tym postępowaniem.
Jednocześnie MŚP (bez względu na to, jak długo funkcjonują na rynku) nie dotyczy warunek określony w lit. e), odnoszący się do stosunku księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego oraz wskaźniku pokrycia odsetek zyskiem EBITDA.
Jest on bowiem oceniany tylko w przypadku przedsiębiorstw dużych.
Podsumowując, zakres oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawców będących
MŚP, uzależniony jest od tego, czy są one przedsiębiorstwami nowo utworzonymi.
Ocena ograniczy się, w przypadku:
1. MŚP istniejących do trzech lat na rynku – do określenia, czy podlega postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy prawa
krajowego do objęcia zbiorowym postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek wierzycieli (art. 2 pkt 18 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014);
2. pozostałych MŚP – do stwierdzenia, czy zachodzi którykolwiek z warunków,
o których mowa w art. 2 pkt 18 lit. a), b), c) lub d) rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014.
Ad 3.
W przypadku wnioskodawców nienależących do sektora MŚP (duże przedsiębiorstwa), ocena sytuacji ekonomicznej polegać będzie na weryfikacji, czy spełniony jest
co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 2 pkt 18 lit. a) – e) rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014.
Ad 4.
Co do zasady ocena sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o pomoc publiczną nie różni się w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Rozróżnienie ze względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej,
zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pojawia się jedynie
w odniesieniu do warunku dotyczącego utraty kapitału. Następuje w nim podział na:
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a) „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, do których, w przypadku Polski,
w szczególności zalicza się spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjne. W przypadku tego rodzaju podmiotów ocenia się, czy ponad połowa zapisanego kapitału zakładowego została
utracona w efekcie zakumulowanych strat;
b) „spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie”, do których, w przypadku Polski, w szczególności zalicza się spółki jawne i spółki komandytowe. Zasadne wydaje się włączenie do tej kategorii również takich form prowadzenia działalności, jak spółki
partnerskie, spółki cywilne i indywidualną działalność gospodarczą (o ile
sporządzają sprawozdania finansowe). W odniesieniu do tego rodzaju podmiotów ocenia się, czy w efekcie zakumulowanych strat, utracona została ponad
połowa kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych podmiotu.
W przypadku form prowadzenia działalności gospodarczej, które trudno zakwalifikować do którejkolwiek z dwóch powyższych kategorii – np. spółdzielnie lub podmioty, które nie dysponują sprawozdaniami finansowymi, wydaje się, że warunki określone w art. 2 pkt 18 lit. a) i b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie będą miały
zastosowania. W odniesieniu do tego rodzaju podmiotów ocena sytuacji ekonomicznej
ograniczać się będzie do weryfikacji warunków, o których mowa w art. 2 pkt 18 lit. c)
– e) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Z poważaniem
Adam Jasser
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
W subregionie Sądecczyzny, z którego pochodzę, powstaje niezwykle
ważna inicjatywa współpracy międzygminnej pod nazwą „Związek Gmin
Krynicko-Popradzkich”. Wspomniana inicjatywa jest kontynuacją udanego
eksperymentu o charakterze lokalnym, polegającego na szerokiej, dotychczasowej współpracy czterech położonych blisko siebie gmin: Piwniczna,
Muszyna, Łabowa i Rytro. Współpraca ta, realizowana od roku 2007 pod
nazwą „Perły Doliny Popradu”, ma na celu wytworzenie jak najlepszych
warunków do dynamicznego rozwoju regionalnego, a także do powstania
superoferty turystycznej, ściągającej turystów na tereny tychże gmin. Zwiększenie atrakcyjności oferty oznacza bowiem większą ilość przyjezdnych, co
z kolei napędza rozwój gospodarczy na terenach wspomnianych gmin. Teraz
decyzją rad gminnych do tej współpracy dołączają Stary Sącz i Krynica. Połączone pod wspólnym szyldem „Perły Doliny Popradu” niezwykle atrakcyjne turystycznie i krajobrazowo sądeckie gminy mają szansę stać się modelowym przykładem, jak wspólnie walczyć o dynamiczny rozwój gospodarczy.
Pomysłodawcy inicjatywy chcą doprowadzić do swoistej specjalizacji
gmin. Krynica stałaby się centrum sportów zimowych. Zakładane połączenie
wyciągów narciarskich na Wierchomli i Jaworzynie oraz wybudowanie kompleksu narciarskiego do biegów klasycznych sprawiłoby, że turyści z Polski
i zagranicy chętniej przyjeżdżaliby na Sądecczyznę i u nas zostawiali swoje pieniądze. Muszyna z kolei miałaby zainwestować w siatkówkę i tenis.
Władze gminy planują budowę nowej wielofunkcyjnej hali do rozgrywek dla
tych dwóch dyscyplin. Mocną stroną Piwnicznej są sporty wodne, świetnie
rozwija się ostatnio rafting. Łabowa specjalizuje się zaś w agroturystyce.
Ważnym magnesem przyciągającym turystów ma być połączenie Krynicy,
Muszyny i Piwnicznej ścieżkami rowerowymi biegnącymi nad Popradem.
Ten projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa
Małopolskiego.
Chcę zatem zapytać, czy tego typu inicjatywy będą w nowej perspektywie unijnej 2014–2020 spotykać się z przychylnością Pani Minister i czy dla
takich, niezwykle dobrze rokujących inicjatyw będą przewidziane szersze
możliwości aplikowania w konkursach realizowanych przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju? Czy takie inicjatywy jak omówiona przeze mnie
będą spotykały się z otwartością resortu, która będzie z kolei zachętą dla
innych regionów i subregionów w kraju do podejmowania prób budowania
podobnych porozumień?
Z poważaniem
Stanisław Kogut
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Odpowiedź
Warszawa, 3 września 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 30 lipca 2014 roku, znak: BPS/043-59-2550/14
dotyczące oświadczenia senatora Stanisława Koguta w sprawie współpracy międzygminnej „Związku Gmin Krynicko-Popradzkich”, przedstawiam następujące informacje.
Z dużym uznaniem przyjmuję inicjatywę współpracy międzygminnej „Związku
Gmin Krynicko-Popradzkich” oraz wiadomość o jej kontynuacji. Gminy te posiadają
unikalne walory krajobrazowo-uzdrowiskowe, a współpraca administracji samorządowej będzie w szczególności pomocna w nowym okresie programowania, przyczyniając
się do lepszych efektów inwestycji podejmowanych w skoordynowany sposób.
Jednym z kluczowych założeń interwencji podejmowanych w ramach perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 jest ich terytorialny wymiar, polegający na odejściu od postrzegania terytoriów poprzez pryzmat ich administracyjnych
granic. Podejście to znalazło odzwierciedlenie w Umowie Partnerstwa, która podkreśla
znaczenie działań dostosowanych do specyficznych potrzeb poszczególnych terytoriów
z wykorzystaniem ich endogenicznych potencjałów.
Zgodnie z powyższymi założeniami programowane są regionalne programy operacyjne, w ramach których w latach 2014–2020 zarządzanych będzie około 40% środków z polityki spójności. Krajowe programy operacyjne natomiast koncentrują się na
dużych inwestycjach i przedsięwzięciach o charakterze ogólnokrajowym.
Należy podkreślić, iż w projekcie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego, który jest obecnie na etapie negocjacji z Komisją Europejską, przewiduje się
wsparcie dedykowane subregionom funkcjonalnym, określonym w Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, w tym również dla subregionu sądeckiego. W ramach programu planowane są między innymi przedsięwzięcia wykorzystujące zasoby przyrodnicze dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszarów
województwa, w szczególności działania służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu
turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m.in. rozwój i promocja szlaków
turystycznych i rekreacyjnych, rozwój infrastruktury turystycznej służącej przede
wszystkim ochronie przyrody i promocji tych obszarów.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Marceli Niezgoda
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej
Szanowna Pani Minister!
Jak oceniają akademickie środowiska eksperckie, środki finansowe
przyznane przez rząd najlepszym polskim uczelniom wystarczą jedynie na
przetrwanie. Oznaczać to może, że zmniejszą się ich szanse na konkurowanie o granty z zagranicznymi instytutami. Najlepsze polskie placówki naukowe – uczelnie, instytuty badawcze i placówki Polskiej Akademii Nauk – liczyły na to, że otrzymają w tym roku o 50% wyższą dotację na prowadzenie
badań naukowych. Przypominają, że miała im to zagwarantować najwyższa
nota, A+. W ubiegłym roku placówki naukowe były oceniane pod względem
poziomu badań naukowych w czterostopniowej skali – C, B, A i A+, które jest
oceną najwyższą. Kontrowersje budzi nie tylko wysokość przyznanych dotacji, lecz także sposób oceny potencjału poszczególnych placówek. Aż dwieście osiemdziesiąt z nich zakwestionowało przyznaną im notę. Większe pieniądze z resortu miały pomóc najlepszym jednostkom naukowym w rozwoju
i konkurowaniu z ośrodkami badawczymi z innych krajów. Polskie placówki
naukowe z oceną A+ nie otrzymały tak wysokich środków, jak się spodziewały. Niektórym dotacje wzrosły o maksymalnie 20–30%. Jak uważają niektórzy eksperci, wzrost dotacji o niespełna 20% oznacza, że wspomnianym
placówkom trudno będzie utrzymać nawet ubiegłoroczny poziom. Niektórzy
naukowcy twierdzą, że algorytm, którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego kierowało się podczas wyliczania środków, był mało precyzyjny
i pozwolił przyjąć dowolną kwotę bazową do wyliczenia dotacji. Według niektórych ekspertów problem polega na tym, że kwota bazowa, od której ministerstwo liczy wzrost środków, nie jest dookreślona. Co więcej, okazuje się
też, że koszty podwyżki dla najlepszych instytutów zostały w części pokryte
z budżetów uczelni z notą A.
Chcę wobec tego zapytać:
1. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło rozmowy
z władzami rozgoryczonych placówek naukowych? Czy według Pani Minister możliwe będzie w tej sytuacji wypracowanie zadowalających kompromisów?
2. Czy w opinii Pani Minister przywołane przeze mnie w tym oświadczeniu uwagi zgłaszane przez niektóre środowiska akademickie są zasadne?
3. Czy w opinii Pani Minister obecne nakłady na polską naukę nie stawiają czasem polskich instytucji naukowych na przegranej pozycji w wyścigu o europejskie granty dla najlepszych ośrodków badawczych i innowacyjnych?
Z poważaniem
Stanisław Kogut
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Odpowiedź
Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Koguta, złożone w dniu 24 lipca 2014 r. podczas 59. posiedzenia Senatu RP, przekazane przy piśmie z dnia 30 lipca
2014 r. (sygn. BPS/043-59-2551/14), uprzejmie wyjaśniam, iż nowe regulacje prawne, wdrożone w wyniku przeprowadzonej w 2010 r. reformy systemu nauki, przewidują wiele różnorodnych strumieni finansowania z budżetu państwa działalności
naukowej. Jednym z nich jest dotacja na działalność statutową, do której nawiązano
w oświadczeniu.
Uprzejmie informuję, iż podział środków na ten cel odbywa się na podstawie czytelnych i jednolitych kryteriów, określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie
działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 90). Jest to znaczący strumień finansowania jednostek naukowych – dotychczas na dofinansowanie działalności statutowej
w 2014 r. jednostki naukowe otrzymały z budżetu nauki ponad 1 772 mln zł.
W ramach finansowania działalności statutowej, jednostki naukowe otrzymują
dotację na utrzymanie potencjału badawczego (tzw. dotację bazową), której wysokość
ustalana jest na podstawie algorytmu, określonego w załączniku do ww. rozporządzenia. W algorytmie uwzględnia się wysokość dotacji bazowej, uzyskanej przez jednostkę w poprzednim roku (współczynnik przeniesienia ustalany jest corocznie przez
ministra właściwego ds. nauki w przedziale 0,6–0,9), liczbę osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, kosztochłonność tych badań, rodzaj jednostki naukowej oraz posiadaną przez nią kategorię
naukową. Wprowadzenie jasnych kryteriów rozdzielania środków finansowych na ten
cel, a także zastosowanie algorytmu zamiast uznania administracyjnego, podniosło –
w mojej ocenie – przejrzystość systemu finansowania nauki.
W 2014 r. po raz pierwszy w podziale dotacji bazowej uwzględnione zostały jednostki naukowe, którym po ocenie przeprowadzonej w 2013 r. przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznano kategorię A+. Każda z tych jednostek otrzymała
w 2014 r. dotację bazową wyższą niż w 2013 r., jednak oczekiwanie podwyższenia tej
dotacji w stosunku do ubiegłego roku o 50% jest nieuprawnione w świetle obowiązujących przepisów. Wprawdzie współczynnik związany z kategorią A+ wynosi 1,5
(1,0 dla kategorii A, 0,75 dla kategorii B i 0,4 dla kategorii C), jednak nie gwarantuje
to wzrostu dotacji o 50%, gdyż – zgodnie z przywołanym wyżej algorytmem – zasadnicza część dotacji otrzymanej w danym roku przez jednostkę naukową zależna jest od
kwoty uzyskanej przez tę jednostkę w roku poprzednim. Kwota obliczona z uwzględnieniem współczynników związanych z kategorią jednostki naukowej stanowi średnio
od niespełna 4% do 22% całej kwoty dotacji.
W oświadczeniu podniesiono zarzut, że „podwyżki dla najlepszych instytutów zostały w części pokryte z budżetów uczelni z notą A”. Specyfika ustalania wysokości dotacji bazowej zgodnie z algorytmem powoduje, że kwota dotacji otrzymanej w danym
roku przez jednostkę naukową zależna jest nie tylko od parametrów dotyczących tej
konkretnej jednostki, ale także od liczby jednostek spełniających formalne kryteria
do objęcia dotacją, uwzględnianych w algorytmie danych dotyczących tych jednostek,
a także kwoty wydzielonej na ten cel w budżecie państwa. W budżecie na naukę nie
wydziela się odrębnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji bazowej dla
jednostek posiadających kategorię A+, stąd wyższe środki przypadające dla tej grupy

128

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

jednostek naukowych powodują automatyczne zmniejszenie środków przeznaczonych
dla wszystkich pozostałych jednostek.
Uprzejmie wyjaśniam, iż jednostki niezadowolone z decyzji dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na działalność statutową mogą
wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy. W trakcie postępowania odwoławczego
uprawnione organy jednostek naukowych mają prawo zapoznawania się ze zgromadzonym materiałem i składania wniosków w tej sprawie. Uzyskują również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie sposobu ustalenia kwoty dotacji i danych uwzględnianych
w algorytmie.
Wszelkie postulaty środowiska naukowego w zakresie obowiązującego algorytmu
podziału dotacji i propozycje zmian są wnikliwie analizowane i brane pod uwagę przy
wprowadzaniu nowych rozwiązań.
Obecnie uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom społecznym podlega projekt modyfikacji algorytmu podziału dotacji bazowej. Celem projektowanej zmiany jest
zwiększenie możliwości priorytetowego finansowania jednostek naukowych posiadających najwyższe kategorie naukowe. Jednym z założeń nowelizacji jest całkowita rezygnacja z kwoty przeniesienia dotacji ubiegłorocznej i podział środków budżetowych
na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych, uwzględniający przede
wszystkim jakość działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, której wyznacznikiem jest przyznana kategoria naukowa. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań
zapewni wyraźny wpływ kategorii naukowych na wysokość dotacji podmiotowej na
utrzymanie potencjału badawczego. Ponadto, zmiany mają zapewnić stopniowe wyrównanie wartości dotacji bazowych w przeliczeniu na jednego zatrudnionego przy
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w jednostkach posiadających
tę samą kategorię naukową, należących do tego samego rodzaju oraz prowadzących
badania w tej samej dziedzinie.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwieją wątpliwości Pana Senatora Stanisława Koguta związane z podziałem środków finansowych przeznaczonych na dotacje
przyznawane na utrzymanie potencjału badawczego.
Łączę wyrazy szacunku
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego
Szanowny Panie Ministrze!
Przed kilkoma tygodniami dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wiadomość, że w Krajowej Radzie Radców Prawnych zrodziła się propozycja,
aby w przyszłości kandydaci na radców prawnych i adwokatów zdawali te
same egzaminy kończące przygotowanie do zawodu, tak zwaną aplikację
prawniczą. Pomysł ten powstał, ponieważ – jak zauważają przedstawiciele
samorządów prawniczych – już od lipca przyszłego roku radcy prawni będą
mogli występować w roli obrońców w postępowaniach karnych, a w związku
z tym kompetencje adwokatów i radców prawnych w niektórych obszarach
zostaną zrównane.
Jednak z tym pomysłem wiążą się również liczne kontrowersje. Najpoważniejsza z nich to taka, że wprowadzenie tych samych egzaminów dla
osób kończących aplikacje radcowskie i adwokackie to zła propozycja, ponieważ już na poziomie programu realizowanego przez osoby odbywające
wspomniane aplikacje widać wyraźne różnice, wobec czego same egzaminy
powinny pozostać także różne. Ciekawym zjawiskiem zauważalnym w środowisku prawniczym jest to, że radcowie prawni bardzo często uważają, że
zakres nauki adwokatów i radców prawnych był i jest taki sam, o czym ma
świadczyć fakt, że już od wielu lat każdy radca prawny może bez zdawania
jakichkolwiek egzaminów wpisać się na listę adwokatów i na odwrót: każdy
adwokat może zostać radcą prawnym bez jakichkolwiek egzaminów. Ma to
prowadzić do wniosku, że istnienie dwóch takich samych zawodów prawniczych w jednym państwie jest zjawiskiem niepotrzebnym. Z kolei samorządy
i środowiska adwokackie podchodzą – mówiąc oględnie – do takiej opinii
znacznie bardziej wstrzemięźliwie.
Do niedawna widoczną różnicą między zawodami adwokata i radcy
prawnego były sprawy karne osób prywatnych, te bowiem należały wyłącznie do adwokatów. Radcowie prawni przed sądami karnymi występowali
w sprawach wykroczeń, karnych skarbowych, jako pełnomocnicy pokrzywdzonych i oskarżyciele posiłkowi. Jednakże w 2013 r. uchwalono zmianę kodeksu postępowania karnego. Dzięki tej zmianie także w sprawach karnych
uprawnienia do obrony adwokatów i radców prawnych zostały zrównane.
Media podają dane statystyczne, wedle których w roku bieżącym przybędzie ponad trzy tysiące nowych adwokatów i radców prawnych. W ostatnich
latach wskaźnik zdawalności egzaminów przez osoby kończące aplikacje
prawnicze był znacznie lepszy od wskaźników sprzed kilku lat. W ubiegłym
roku na rynek usług prawniczych weszło około pięciu i pół tysiąca nowych
adwokatów i radców prawnych.
Chcę wobec tego zapytać:
1. W jaki sposób Pan Minister zapatruje się na pomysł, aby w przyszłości
przyszli adwokaci i radcy prawni, kończąc aplikacje prawnicze, przystępowali do identycznych egzaminów?
2. Czy w opinii Pana Ministra praktyka lat, które są przed nami, wykaże
faktycznie, że zawody adwokata i radcy prawnego nie będą różniły się od
siebie? A może jest to zbyt duże uogólnienie problemu jeszcze przed wejściem w życie omawianych zmian?
3. Czy w opinii Pana Ministra zwiększanie poziomu konkurencyjności na
rynku usług prawniczych, które następuje poprzez wypuszczanie na rynek
coraz większych grup nowych adwokatów i radców prawnych przyczyni się
do podniesienia jakości świadczonych usług? Tak uważają niektóre środowiska eksperckie.
Z poważaniem
Stanisław Kogut
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Odpowiedź
Warszawa, 2.09.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 30 lipca 2014 r., Nr BPS-043-59-2552/14 oświadczenie senatora Stanisława Koguta z dnia 24 lipca 2014 r., dotyczące
unifikacji egzaminów zawodowych radcowskiego i adwokackiego oraz zawodów radcy
prawnego i adwokata, a także oceny wpływu wzrastającej liczebności obu grup zawodowych na jakość rynku usług prawnych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Na wstępie chciałbym wskazać, że przed transformacją ustrojową Polski zawody
adwokata i radcy prawnego znacznie różniły się między sobą. Zawód adwokata, oparty na tradycji międzywojennej, był zawodem wolnym, wolnorynkowym. Zawód radcy prawnego był związany z obsługą przedsiębiorstw państwowych i organów władzy
i administracji.
Pierwszą istotną zmianą w tym zakresie było urynkowienie zawodu radcy prawnego i zbliżenie form wykonywania tego zawodu do zawodu adwokata.
Z kolei formy działalności zawodowej adwokatów początkowo ograniczały się zasadniczo do zespołów adwokackich. Adwokat mógł wykonywać zawód także w obsłudze prawnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w uzasadnionych
wypadkach Minister Sprawiedliwości, na wniosek okręgowej rady adwokackiej, mógł
wyrazić zgodę na wykonywanie przez adwokata zawodu indywidualnie lub wspólnie z innym adwokatem. Uwolnienie regulacji Prawa o adwokaturze ze wskazanych
ograniczeń polegało na dopuszczeniu innych, rynkowych form wykonywania zawodu
adwokata.
Obecnie zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni, mogą wykonywać zawód indywidualnie, w kancelariach, a także w spółkach. Nadal jednak adwokaci mogą pracować w zespołach adwokackich, a radcowie prawni na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej.
Także zakres pomocy prawnej udzielanej przez radców prawnych i adwokatów był
coraz bardziej tożsamy, a od 1 lipca 2015 r. stanie się identyczny.
Odpowiadając na postawione w oświadczeniu senatorskim pytanie, odnoszące się
do wprowadzenia jednolitego egzaminu zawodowego, należy wskazać, że obecnie sposób przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i radcowskiego uregulowany jest odpowiednio w ustawach: z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r.
poz. 635 i 993) oraz z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 637 i 993). Zgodnie z przepisem art. 78d ust. 5–8 ustawy – Prawo o adwokaturze i analogicznym przepisem art. 364 ust. 5–8 ustawy o radcach prawnych, zarówno
egzamin adwokacki, jak i radcowski, polegają na rozwiązaniu zadań z zakresu prawa
karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Od 2016 r. egzaminy te obejmować będą także zadanie z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Wymaga
podkreślenia, że ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) dokonano nowelizacji przepisów obu
wskazanych ustaw, dotyczących zakresu, trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu
adwokackiego i radcowskiego. Zmiany polegały m.in. na likwidacji części testowej
i jednocześnie dodaniu do zakresu egzaminu zadania z zasad wykonywania zawodu
lub zasad etyki oraz wprowadzeniu możliwości rozwiązania zadania z zakresu prawa
rodzinnego. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r., zakres,
tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego w latach 2014
i 2015 odbywa się na dotychczasowych zasadach, a zatem z wyłączeniem zadania
z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki, z tym że egzaminy nie będą obejmowały
zadania polegającego na rozwiązaniu testu.
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Jak słusznie zauważono w oświadczeniu senatorskim, z dniem 1 lipca 2015 r.
zmianie ulegnie przepis art. 82 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nowym
brzmieniem tego przepisu, obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony
według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych. Modyfikacja
tego przepisu w sposób umożliwiający zostanie obrońcą w sprawach karnych nie tylko adwokatowi, ale również radcy prawnemu, doprowadzi do faktycznego zrównania
uprawnień członków samorządu adwokackiego i radcowskiego.
Zatem od lipca 2015 r. zakres egzaminów adwokackiego i radcowskiego w dziedzinie prawa karnego, cywilnego i gospodarczego byłby identyczny, jednak wprowadzenie
zasady, że treść zadań egzaminacyjnych jest tożsama, wymagałoby zmiany przepisów
wskazanych powyżej ustaw.
Ponieważ jednak, jak wyżej wspomniano, w 2015 r. egzaminy te odbędą się na
podstawie przepisu przejściowego, to w praktyce zmiana formuły tych egzaminów do
tego roku możliwa nie jest. Wymaga ponownego podkreślenia, że od 2016 r. egzaminy te będą obejmowały zadanie z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, co
powoduje, iż połączenie egzaminów w aspekcie tych zadań w obecnej sytuacji nie jest
realne. Uchwalanie kodeksów etyki i programów szkolenia aplikantów pozostaje bowiem w wyłącznej kompetencji samorządów zawodowych. Oba samorządy zawodowe
posiadają odrębne kodeksy etyki, a także zróżnicowane programy szkolenia aplikantów w tym zakresie.
Odnosząc się zaś do kwestii różnic w programach szkolenia realizowanych przez
aplikantów adwokackich i radcowskich, wskazać ponadto należy, że w przepisach
art. 58 pkt 12b ustawy Prawo o adwokaturze oraz art. 60 pkt 8 lit. c ustawy o radcach prawnych ustawodawca upoważnił odpowiednio Naczelną Radę Adwokacką
i Krajową Radę Radców Prawnych do uchwalania regulaminów odbywania aplikacji.
Tym samym organizacja aplikacji, w tym także opracowywanie programów szkolenia,
pozostaje w wyłącznej kompetencji samorządów zawodowych. Analiza obecnie obowiązujących programów aplikacji adwokackiej i radcowskiej wskazuje, że mają one
zbliżony zakres tematyczny, który zarazem odzwierciedla zakres egzaminów zawodowych. Pozostają jednak nadal różnice w zakresie zagadnień dotyczących zasad etyki
i wykonywania zawodu.
Nadmienić przy tym należy, że obecnie są analizowane efekty oddziaływania ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. i realizacja przepisów tej ustawy, także w kontekście
ujednolicenia egzaminów zawodowych (z wyłączeniem zadania z etyki wykonywania
zawodów adwokata i radcy prawnego).
W odpowiedzi na drugie z zadanych pytań, także trudno antycypować i miarodajnie ocenić, czy i w jakim stopniu w przyszłości zunifikują się zawody adwokata i radcy
prawnego. Na stan ten bowiem w równym stopniu wpłyną regulacje prawne, jak i rzeczywista praktyka obu grup zawodowych.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż jakkolwiek od 15 lipca 2015 r. zajdzie zrównanie uprawnień członków obu samorządów, to połączenie zawodów adwokata i radcy
prawnego, w mojej ocenie, może odbyć się jedynie przy akceptacji samorządów tych
grup zawodowych.
Co prawda funkcjonowanie jednego dużego samorządu wydaje się bardziej praktyczne, choćby z uwagi na rzeczywistą reprezentatywność środowiska zawodowego,
to jednak nie jest zadaniem administracji rządowej rozstrzyganie, który z nich jest
ważniejszy i jaki tytuł zawodowy należy przyjąć po unifikacji zawodów.
Z uwagi na odrębne tradycje i historie każdego z tych zawodów oraz znaczne różnice w liczebności ich przedstawicieli nie sposób ocenić, czy samorządy adwokatów
i radców prawnych są gotowe na taką unifikację.
W odniesieniu zaś do ostatniego, trzeciego pytania, należy zauważyć, że zwiększenie poziomu świadczonych usług prawnych przez podniesienie poziomu ich konkurencyjności jest jednym z celów, leżących u podstaw deregulacji przeprowadzonej
z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości. Pozytywnym efektem zmian powinien być także spadek cen tych usług. Jednak dopiero badania statystyczne po co najmniej kilku
latach stosowania nowych uregulowań byłyby miarodajnym źródłem oceny dokonanej reformy.
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W chwili obecnej można ocenić, iż dzięki nowym regulacjom samorządy prawnicze rozwijają się. W porównaniu z rokiem 2007, kiedy liczba adwokatów wykonujących zawód wynosiła ok. 6.700 osób, obecnie – według stanu na dzień 30 czerwca
2014 r. – wykonuje ten zawód 13.000 osób, a wpisanych na listę adwokatów jest
łącznie 15.978 osób.
W przypadku radców prawnych, w 2007 r. ich liczba wynosiła ok. 19.000 osób,
a obecnie zawód wykonuje już 27.000 osób, przy 35.229 osobach wpisanych na listę.
Powyższe dane obrazują, jak bardzo poprawiła się dostępność Polaków do pomocy
prawnej.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Konopki
oraz senatora Piotra Gruszczyńskiego
skierowane do głównego inspektora transportu drogowego Tomasza Połcia
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i poparcie wniosku złożonego
przez wójt gminy Piecki, panią Agnieszkę Kurczewską, w sprawie posadowienia urządzenia pomiarowego typu fotoradar w miejscowości Zgon (województwo warmińsko-mazurskie, powiat Mrągowo, gmina Piecki).
Zgon jest miejscowością turystyczną, przez którą biegnie droga krajowa
nr 58. Trasa ta, szczególnie w okresie letnim, jest bardzo obciążona ruchem
samochodowym. W miejscowości tej dochodzi bardzo często do wypadków
i kolizji drogowych ze względu na niedostosowanie prędkości przez kierowców. Dodatkowe niebezpieczeństwo powoduje fakt, że przy wspomnianej
drodze nie ma chodników. W latach 2010–2013 tworzono projekt przebudowy tej drogi, ale zostało to wstrzymane. Przebudowa drogi byłaby niewątpliwie najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, niemniej jednak perspektywa jej wykonania jest odległa, a poruszające się z dużą prędkością
samochody stanowią wielkie zagrożenie dla mieszkańców oraz turystów.
Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i licznych turystów prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku pani wójt.
Z poważaniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyński

Odpowiedź
Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Nawiązując do pisma z dnia 30 lipca br. l.dz.: BPS/043-59-2553/14, dotyczącego
wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów Marka Konopkę i Piotra Gruszczyńskiego podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r. uprzejmie
informuję, że Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego rozpoznaje sprawę instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w miejscowości Zgon z wniosku Wójta Gminy Piecki.
Aktualnie pracownicy Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
Delegatury Północno-Wschodniej GITD dokonują wstępnej analizy zasadności oraz
możliwości technicznych instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w przedmiotowej lokalizacji.
Jednocześnie informuję, że dopiero zebranie wszystkich danych, o których mowa
w §2. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania
pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. 2013 poz. 366), a w szczególności
analizy stanu bezpieczeństwa pozwoli na podjęcie decyzji w zakresie zasadności instalacji przez GITD stacjonarnego urządzenia rejestrującego w miejscowości Zgon. Po
przeprowadzeniu ww. czynności przekażę odrębnym pismem informację w sprawie.
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Pragnę również zapewnić, że do czasu podjęcia decyzji w sprawie instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego, celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Zgon, droga krajowa nr 58 na wskazanym odcinku w miarę
możliwości zostanie objęta nadzorem prowadzonym przez zespoły kontrolne Delegatury Północno-Wschodniej GITD wyposażone w urządzenia rejestrujące.
Tomasz Połeć

Odpowiedź
Warszawa, 14 listopada 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do korespondencji dotyczącej instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w miejscowości Zgon (pismo Wicemarszałka Senatu RP znak: BPS/043-59-2553/14 z dnia 30 lipca 2014 r.) uprzejmie informuję, że pracownicy Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili niezbędne czynności mające na
celu ocenę zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w ww. miejscowości.
W wyniku wizji terenu ustalono, że przebieg drogi w miejscowości Zgon umożliwia w praktyce instalację stacjonarnego urządzenia rejestrującego jedynie w km
92+621. Uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zestawienie zdarzeń
drogowych, które zaistniały na drodze krajowej nr 58 na odcinku od km 92+100 do
93+100 (obejmującym jedyne miejsce, w którym możliwa jest ewentualna instalacja)
wskazują, że w okresie od 2011 roku do 20 października 2014 roku w miejscowości
Zgon zanotowano 1 wypadek drogowy (2013 rok) którego przyczyną było nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu. W związku z powyższym przedstawione dane nie uzasadniają instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że Policja pomimo pozytywnej opinii dotyczącej
zasadności lokalizacji urządzenia w miejscowości Zgon, opartej głównie na podstawie wyników prowadzonych w 2013 roku działań kontrolnych oraz nałożonych w ich
wyniku grzywien, ocenia stan zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tej
miejscowości jako „nieznaczny”.
Zaznaczyć należy również, że budowa Centralnego Systemu Nadzoru nad Ruchem
Drogowym GITD realizowana jest w oparciu o urządzenia rejestrujące zlokalizowane
na odcinkach dróg, na których występuje faktyczne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, co zgodne jest z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące
(Dz. U. z 19 marca 2013 r., poz. 366). Potrzeba wyposażenia systemu w sieć urządzeń
zlokalizowanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia spowodowała uruchomienie
prac mających na celu przygotowanie analizy wskazującej miejsca szczególnie niebezpieczne, w których instalacja urządzeń rejestrujących jest najbardziej wskazana.
Opracowana przez Politechnikę Gdańską analiza wieloczynnikowa prowadząca do
wytypowania listy miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których powinno się zainstalować stacjonarne urządzenia rejestrujące, nie wskazała miejscowości Zgon jako
miejsca, w którym należy zastosować automatyczny nadzór nad ruchem drogowym.
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Mimo powyższego pragnę zapewnić, że celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego w miejscowości Zgon, droga krajowa nr 58 na wskazanym odcinku w miarę możliwości zostanie objęta nadzorem prowadzonym przez zespoły kontrolne Delegatury Północno-Wschodniej GITD wyposażone w urządzenia rejestrujące.
Z wyrazami szacunku
GŁÓWNY INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO
Tomasz Połeć
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z bezwzględnych priorytetów
polityki Unii Europejskiej.
Aktem prawnym Unii Europejskiej odnoszącym się do materiałów i wyrobów mających kontakt z żywnością jest rozporządzenie nr 1935/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
Zgodnie z treścią preambuły wskazanego rozporządzenia „wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować
przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych”.
Art. 3 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia mówi, iż takie „materiały i wyroby produkowane są zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, tak aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia człowieka, powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych”.
Art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia mówi, iż „w szczególnych środkach
prawnych, o których mowa w art. 5, powinien zawarty być wymóg dołączenia
do materiałów i wyrobów objętych tymi środkami pisemnej deklaracji stwierdzającej, iż są one zgodne z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie.
W celu wykazania zgodności dostępna powinna być odpowiednia dokumentacja. Dokumentacja ta udostępniana jest na żądanie właściwym organom”.
Polskim aktem prawnym implementującym wspomniane rozporządzenie jest ustawa z dnia 28 października 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia.
Zdaniem organów inspekcji sanitarnej: „Materiałem stosowanym do wyrobu sprzętów i urządzeń przemysłu spożywczego oraz gospodarstwa domowego, w tym regałów do produkcji pieczarek, jest aluminium. Może ono
być dodatkowym źródłem glinu w żywności. Aluminium nie jest materiałem
odpornym na działanie produktów kwaśnych lub zasadowych. Stosowanie
tego materiału w środowisku kwaśnym powoduje zwiększoną migrację glinu
do żywności, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla zdrowia ludzi. Wyroby
wykonane z aluminium o odpowiedniej czystości mogą być stosowane do
kontaktu z żywnością wyłącznie pod warunkiem, że nie będą mieć kontaktu
z produktem o charakterze kwaśnym […] Zastosowanie w konstrukcji regałów do produkcji pieczarek elementów wykonanych z aluminium wymaga
bezwzględnie całkowitego odizolowania ich od podłoża o charakterze kwaśnym stosowanego w produkcji pieczarek. Do izolacji powinny być stosowane
materiały szczelne i trwałe podczas eksploatacji, zapewniające brak kontaktu podłoża z aluminiowymi elementami regału” (vide: witryna internetowa
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku www.
psse.bialystok.pl).
Producenci pieczarek produkowanych na regałach aluminiowych – jest
to podobno większość polskich producentów pieczarek, produkujących zarówno na eksport do krajów Unii Europejskiej, jak też na rynek Federacji
Rosyjskiej, a także na nasz rynek krajowy – zwrócili się do mnie o uzyskanie
wiążącego stanowiska właściwych organów władzy publicznej dotyczącego
produkcyjnego wykorzystania oferowanych na rynku polskim aluminiowych
regałów do produkcji pieczarek.
Wobec tego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Ilu producentów pieczarek produkuje pieczarki na regałach aluminiowych? Czy jest prowadzony przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych monitoring stosowania regałów aluminiowych do
produkcji pieczarek?
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2. Czy organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w celu dokonania oceny jakości i wydania świadectwa jakości handlowej producentowi pieczarek, w szczególności pieczarek przeznaczonych
na eksport do krajów Unii Europejskiej oraz na rynek Federacji Rosyjskiej,
przeprowadzają laboratoryjne badania pieczarek na dozwoloną zawartość
aluminium u producentów pieczarek stosujących do produkcji regały aluminiowe?
3. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza wspierać poprzez
dopłaty do kredytów – za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dalszy rozwój produkcji pieczarek z wykorzystaniem regałów aluminiowych jako nowych technologii?
4. Jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ocenia zagrożenia dla eksportu polskich pieczarek wynikające ze stosowania do ich produkcji regałów
aluminiowych?
5. Jakie środki obniżające potencjalne ryzyko stosowania regałów aluminiowych do produkcji pieczarek podejmie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, na przykład poprzez opracowanie bezpiecznej co do kontaktu z żywnością technologii produkcji pieczarek na regałach aluminiowych przez podległe
mu instytuty badawcze?
Z poważaniem
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 2014.09.01
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Waldemara Kraskę,
przekazane przy piśmie z dnia 30 lipca br. znak: BPS/043-59-2554/14 w sprawie produkcji pieczarek na regałach aluminiowych, niniejszym przekazuję Panu Marszałkowi
odpowiedź odnośnie do zagadnień przedstawionych w ww. oświadczeniu.
Należy zaznaczyć, iż obszar zarówno produkcji, jak i obrotu artykułami rolno-spożywczymi w Polsce znajduje się pod nadzorem odpowiednich służb kontrolnych
tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
jak również Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz w określonym zakresie – Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Odnosząc się do kwestii produkcji pieczarek nadzór w tym zakresie sprawują Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowa Inspekcja
Sanitarna.
Do zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie
z art. 17 ust. 1 pkt c ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 669), należy ocena jakości handlowej pieczarek na zgodność z wymaganiami ogólnej normy handlowej dla świeżych owoców i warzyw określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworów owoców i warzyw. Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi jakości zamieszczonymi w Załączniku
I CZĘŚĆ A tego rozporządzenia, wprowadzane do obrotu pieczarki powinny być: całe,
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zdrowe (nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią
je niezdatnymi do spożycia), czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych
substancji obcych, praktycznie wolne od szkodników, praktycznie wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia
zewnętrznego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków. Ponadto, stan
produktów musi umożliwiać im wytrzymanie transportu i przeładunku oraz dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie. Podkreślić należy, że ocena
zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej dla pieczarek nie przewiduje wykonywania żadnych badań laboratoryjnych, w tym na zawartość glinu, które nie są
badaniami w zakresie jakości handlowej.
Natomiast kontrola przestrzegania przepisów dotyczących jakości zdrowotnej żywności (w tym pieczarek) oraz warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami
użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie
z art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 211 poz. 1263 z późn. zm.) należy do zadań Państwowej
Inspekcji Sanitarnej podległej Ministrowi Zdrowia.
Jak wynika z wyjaśnień, przekazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, z uwagi na informacje jednego z producentów pieczarek o możliwości powstania zagrożenia
dla ich bezpieczeństwa zdrowotnego, a tym samym dla zdrowia ludzi, przy produkcji
pieczarek na regałach aluminiowych (z powodu kontaktu z podłożem o charakterze
kwaśnym stosowanym w produkcji pieczarek), organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Jednocześnie sprawa
ta została dokładnie przeanalizowana w oparciu o dostępną obszerną dokumentację
oraz skonsultowana merytorycznie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego –
Państwowym Zakładem Higieny.
W wyniku działań podjętych przez organy terenowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie stwierdzono nieprawidłowości w skontrolowanych 162 zakładach produkujących pieczarki, które potwierdziłyby ww. informacje.
Podczas ww. kontroli organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oceniały stan sanitarno-techniczny zakładów, a przede wszystkim sposób izolacji podłoża do produkcji
pieczarek od elementów regałów. W większości ze skontrolowanych 162 pieczarkarni
do produkcji pieczarek używane były regały stalowe, ze stali ocynkowanej, stalowo-drewniane oraz drewniane, a do izolacji stosowane były folie lub maty. Praktykowane
jest oddzielanie podłoża wraz z grzybnią od elementów regałów za pomocą mat izolacyjnych oraz folii dostarczanej łącznie z podłożem. Wykorzystywane podłoża były
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z regałami. W trakcie
kontroli nie stwierdzono kontaktu podłoża do produkcji pieczarek z regałami, przy
czym dotyczyło to również tych zakładów, w których używane były regały wykonane
z aluminium.
Należy podkreślić, że w trakcie przeprowadzanych kontroli organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazywały przedsiębiorcom informacje, zgodne ze stanowiskiem
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, dotyczące potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania aluminiowych regałów oraz
konieczności stosowania skutecznej izolacji oddzielającej części regałów od podłoża
o charakterze kwaśnym (takie podłoże jest stosowane przy produkcji pieczarek), aby
nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu.
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Główny Inspektorat Sanitarny nie stwierdził zagrożenia dla zdrowia konsumentów ze strony pieczarek wprowadzanych do obrotu.
W świetle przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej za bezpieczeństwo żywności wprowadzanej do obrotu odpowiada przedsiębiorca. Organy urzędowej
kontroli żywności nie ponoszą odpowiedzialności za nieuczciwość przedsiębiorców,
w tym również za wprowadzanie do obrotu żywności lub też materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością o nieodpowiedniej jakości. Wybór sposobu
odizolowania należy do producenta pieczarek jako odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produkowanej żywności. Obowiązujące przepisy prawne nie określają szczegółowych wymagań odnoszących się do sposobu trwałego i szczelnego odizolowania ele-
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mentów regału od podłoża stosowanego do produkcji pieczarek. Organ nadzoru nie
może proponować lub narzucać jakichkolwiek rozwiązań, bowiem nie są to kompetencje organów urzędowej kontroli żywności. Przedsiębiorca, jako odpowiedzialny za
bezpieczeństwo żywności, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości zastosowanego rozwiązania ma możliwość zwrócenia się na zasadzie dobrowolności do właściwego instytutu naukowego, który po przeanalizowaniu problemu przedstawi stosowną opinię. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Główny Inspektorat Sanitarny nie
znajduje podstaw merytorycznych do prowadzenia przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej monitoringu stosowania regałów przy produkcji pieczarek i traktowania
tych przedsiębiorców w szczególny sposób w porównaniu do innych podmiotów działających na rynku spożywczym.
Dodatkowo do powyższych wyjaśnień pragnę dodać, że rolnicy, w tym producenci
pieczarek, mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013. Ponadto zgodnie z zapisami
projektu PROW 2014–2020 ten kierunek produkcji będzie również wspierany w kolejnej perspektywie finansowej.
Założenia PROW 2014–2020 są obecnie negocjowane z Komisją Europejską
w związku z czym mogą ulec zmianie. Projekt programu udostępniony jest na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl w zakładce
„PROW 2014–2020”.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zgłaszają się do mnie przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych
z postulatami w sprawie zmian w ustawach dotyczących zagospodarowania
odpadów komunalnych. Najpilniejsze są zmiany dotyczące bieżącego stosowania ustawy, a więc zmiany przepisów dotyczących egzekucji opłat śmieciowych (gminy obecnie nie mają służb egzekucyjnych), przepisów dotyczących deklaracji śmieciowych (eliminacja stawki opłaty z formularza), ujęcia
wśród zadań finansowanych z opłat (art. 6r) kosztów działań kontrolnych
oraz usuwania śmieci z przestrzeni publicznej (kosze na ulicach, w parkach),
likwidacja dzikich wysypisk, uszczegółowienie kosztownej formuły opłat
w celu ograniczenia możliwości zaniżania ich wysokości.
W ramach zmian systemowych samorządowcy zgłaszają także postulaty odrzucenia przedłożonych zespołowi resortowemu propozycji dotyczących
spóźnionego i nieuczciwego wprowadzenia gminnej własności odpadów oraz
wprowadzenia obowiązkowego przetargu na zagospodarowanie odpadów.
Istotne jest rozważenie przyjęcia sposobu ustalania opłaty śmieciowej w precyzyjnie określonej formule kosztowej, zgodnie z wolą ustawodawcy, najlepiej w formie analogicznej do opłat wodno-kanalizacyjnych.
Ważną sprawą jest także przyjęcie w polskim prawie rozwiązań systemowych wynikających z nowej dyrektywy klasycznej (2014/24/UE)
w sprawie zamówień publicznych, która jednoznacznie sankcjonuje zamówienia „in-house”.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, na jakim etapie są prowadzone w ministerstwie prace zmierzające do nowelizacji ustawy dotyczącej zagospodarowania odpadów. I wnoszę jednocześnie
o ich przyspieszenie.
Z poważaniem
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 22.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
ustosunkowując się do oświadczenia złożonego przez senatora Waldemara Kraskę podczas 59. posiedzenia Senatu w dniu 24 lipca br., przesłanego pismem z dnia
30 lipca 2014 r., znak BPS/043-59-2555/14, uprzejmie informuję, że w celu analizy
nowego systemu gospodarki odpadami i zgłaszanych pod jego adresem uwag i propozycji oraz przedstawienia rekomendacji najlepszych możliwych rozwiązań, które
będzie można wykorzystać w pracach legislacyjnych, na początku 2014 r. Minister
Środowiska powołał Zespół ds. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele środowisk związanych z funkcjonowaniem ustawy, tj. m.in. przedstawiciele małych i dużych miast, gmin wiejskich,
przedstawiciele urzędów marszałkowskich, właścicieli nieruchomości oraz przed-
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siębiorców realizujących zadania ustawy. Efektem pracy Zespołu są przedstawione
w maju rekomendacje dotyczące zmian przepisów ustawy. Niektóre propozycje (również
spośród zgłaszanych przez senatora w oświadczeniu) zostały włączone do sprawozdania
Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw:
– o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie
ustawy o własności lokali (druk nr 2377),
– o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404).
Większość rekomendacji stanowi podstawę przygotowania rządowego projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze względu na
przyśpieszenie prac wystąpiłem o odstąpienie od konieczności przygotowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Decyzja taka ze względów formalnych (konieczność dołączenia dodatkowych dokumentów jak test regulacyjny) jeszcze nie została podjęta. Równolegle w Ministerstwie Środowiska toczą się prace nad przygotowaniem projektu ustawy, tak aby
w chwili zwolnienia z obowiązku przygotowania projektu założeń można było przystąpić do rozpoczęcia procedowania projektu ustawy.
Jednocześnie wyjaśniam, że przyjęcie ustalania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w analogiczny sposób jak opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków
nie jest możliwe, należy bowiem zauważyć, iż opłaty te są uzależnione od ilości pobranej wody, a ilość jest z reguły ustalana na podstawie wskazań licznika i nie ma
raczej niebezpieczeństwa, że dane te będą zaniżane. W przypadku odpadów komunalnych przyjęcie obecnie obowiązującego systemu ustalania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi było podyktowane „obniżaniem” masy odpadów lub ilości
pojemników poprzez nielegalne działania jak spalanie odpadów we własnym zakresie,
porzucanie na cudzych nieruchomościach lub podrzucanie do cudzych pojemników
– dlatego też ustawa w przypadku zamieszkałych nieruchomości odwołuje się do innych mierników (liczba osób, ilość zużytej wody, powierzchnia lokalu mieszkalnego
czy stawka od gospodarstwa domowego).
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z bezwzględnych priorytetów
polityki Unii Europejskiej.
Aktem prawnym Unii Europejskiej odnoszącym się do materiałów i wyrobów mających kontakt z żywnością jest rozporządzenie nr 1935/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
Zgodnie z treścią preambuły wskazanego rozporządzenia „wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować
przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych”.
Art. 3 ust. 1 przywołanego wyżej rozporządzenia stanowi, że takie materiały i wyroby „produkowane są zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną,
tak aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach,
które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub pogorszenie jej cech
organoleptycznych”.
Art. 16 ust. 1 wyżej opisanego rozporządzenia brzmi: „W szczególnych
środkach prawnych, o których mowa w art. 5, powinien zawarty być wymóg dołączenia do materiałów i wyrobów objętych tymi środkami pisemnej
deklaracji stwierdzającej, iż są one zgodne z przepisami mającymi wobec
nich zastosowanie. W celu wskazania zgodności dostępna powinna być odpowiednia dokumentacja. Dokumentacja ta udostępniana jest na żądanie
właściwym organom”.
Polskim aktem prawnym implementującym wyżej opisane rozporządzenie jest ustawa z dnia 28 października 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia.
Zdaniem organów inspekcji sanitarnej: „Materiałem stosowanym do wyrobu sprzętów i urządzeń przemysłu spożywczego oraz gospodarstwa domowego, w tym regałów do uprawy pieczarek, jest aluminium. Może ono
być dodatkowym źródłem glinu w żywności. Aluminium nie jest materiałem
odpornym na działanie produktów kwaśnych lub zasadowych. Stosowanie
tego materiału w środowisku kwaśnym powoduje zwiększoną migrację glinu
do żywności, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla zdrowia ludzi. Wyroby
wykonane z aluminium o odpowiedniej czystości mogą być stosowane do
kontaktu z żywnością wyłącznie pod warunkiem, że nie będą mieć kontaktu
z produktem o charakterze kwaśnym […] Informacje w tym zakresie zawsze
powinny być wyraźnie przekazywane przedsiębiorcom przez producentów
regałów sprzedawanych z przeznaczeniem do produkcji żywności oraz
umieszczane na etykietach wyrobów lub w instrukcjach ich stosowania.
Zastosowanie w konstrukcji regałów do produkcji pieczarek elementów
wykonanych z aluminium wymaga bezwzględnie całkowitego odizolowania
ich od podłoża o charakterze kwaśnym stosowanego w produkcji pieczarek.
Do izolacji powinny być stosowane materiały szczelne i trwałe podczas eksploatacji, zapewniające brak kontaktu podłoża z aluminiowymi elementami
regału” (vide: witryna internetowa Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Białymstoku www.psse.bialystok.pl).
Producenci pieczarek produkowanych na regałach aluminiowych – jest to
podobno większość polskich producentów pieczarek – produkujący zarówno
na eksport do krajów Unii Europejskiej, jak i na rynek Federacji Rosyjskiej,
a także na nasz rynek krajowy; zwrócili się do mnie o uzyskanie wiążącego
stanowiska właściwych organów władzy publicznej dotyczącego produkcyjnego wykorzystania oferowanych na rynku polskim aluminiowych regałów
do produkcji pieczarek.
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Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Ilu producentów pieczarek produkuje pieczarki na regałach aluminiowych? Czy jest prowadzony monitoring stosowania regałów przy produkcji
pieczarek przez organy inspekcji sanitarnej?
2. Czy organy inspekcji sanitarnej przeprowadzają okresowe badania
pieczarek na dozwoloną zawartość aluminium w przypadku pieczarek produkowanych z zastosowaniem regałów aluminiowych?
3. Jaki jest skład chemiczny aluminium o odpowiedniej czystości, które
może być wykorzystywane do produkcji regałów aluminiowych?
4. Co oznacza konieczność „bezwzględnie całkowitej izolacji elementów
aluminiowych regałów od podłoża stosowanego do produkcji pieczarek przy
zastosowaniu materiałów szczelnych i trwałych podczas eksploatacji”?
5. Jakie są przykładowe materiały szczelne i trwałe, które mogą wykorzystywać do tego celu producenci pieczarek?
6. Czy materiały szczelne i trwałe stosowane do izolacji podłoża od aluminium powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa odnoszące się do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością?
7. Jaką dokumentację potwierdzającą zgodność regałów aluminiowych
z przepisami bezpieczeństwa żywności powinien posiadać producent regałów aluminiowych? Czy organy inspekcji sanitarnej kontrolują posiadanie
takich dokumentów?
8. Czy regały aluminiowe do produkcji pieczarek są objęte wymogiem
dołączenia do nich pisemnej deklaracji stwierdzającej, że regały te mogą być
przeznaczone do kontaktu z żywnością?
9. Czy producent regałów aluminiowych jest obowiązany przestrzegać
wymagań dobrej praktyki produkcyjnej określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.? Czy organy inspekcji
sanitarnej kontrolują producentów regałów aluminiowych we wspomnianym
tu zakresie?
10. Jakie środki zapobiegające potencjalnemu zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego konsumentów pieczarek zamierza podjąć Pan Minister
w stosunku do producentów regałów aluminiowych oraz do producentów
pieczarek stosujących do produkcji regały aluminiowe?
Z poważaniem
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 2014.09.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2014 r., znak: BPS/043-59-2556/14, przy
którym przekazany został tekst oświadczenia złożonego przez Senatora Waldemara
Kraskę na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2014 r. w temacie produkcji pieczarek na regałach wykonanych z aluminium, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych
odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych pytań Pana Senatora.
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1. Ilu producentów pieczarek produkuje pieczarki na regałach aluminiowych? Czy
jest prowadzony monitoring stosowania regałów przy produkcji pieczarek przez
organy inspekcji sanitarnej?
Uprzejmie informuję, że ani Minister Zdrowia, ani podległy mu Główny Inspektor
Sanitarny nie posiadają informacji na temat liczby producentów produkujących pieczarki na regałach aluminiowych.
W 2012 r., w związku ze sprawą zainicjowaną przez jednego z producentów pieczarek, zostało przeprowadzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obszerne
postępowanie wyjaśniające dotyczące stosowania regałów aluminiowych do produkcji
pieczarek. W wyniku działań podjętych przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych nie stwierdzono nieprawidłowości w skontrolowanych zakładach
produkujących pieczarki.
W większości ze skontrolowanych 162 pieczarkarni nie stosowano regałów aluminiowych do produkcji pieczarek, natomiast używane były głównie regaty stalowe,
ze stali ocynkowanej, stalowo-drewniane oraz drewniane. Podczas kontroli oceniano
stan sanitarno-techniczny zakładów, a przede wszystkim sposób izolacji podłoża do
produkcji pieczarek od elementów regałów, w szczególności wykonanych z aluminium.
Stwierdzono, że praktykowane jest oddzielanie podłoża wraz z grzybnią od elementów regałów za pomocą mat izolacyjnych oraz folii dostarczanej łącznie z podłożem.
Wykorzystywane podłoża były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezpośredni
kontakt z regałami.
Kontrole organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie były ukierunkowane na
same regały i ich konstrukcję, bowiem dotyczyły głównie sprawdzenia, czy producenci
pieczarek stosowali odpowiednią izolację pieczarek od regału używanego do produkcji.
Z informacji otrzymanych od Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych
wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w skontrolowanych zakładach produkujących pieczarki. Dotyczyło to również tych zakładów, w których używane były regały
wykonane z aluminium.
Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie przeprowadzanych
kontroli przekazywały przedsiębiorcom informacje, zgodne ze stanowiskiem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania aluminiowych regałów oraz konieczności stosowania skutecznej izolacji oddzielającej części regałów od podłoża o charakterze kwaśnym, które jest stosowane przy produkcji pieczarek tak, aby nie dochodziło do ich
bezpośredniego kontaktu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ urzędowej kontroli żywności działa w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914,
z późn. zm. – zwaną dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia”). W ramach
swoich kompetencji Inspekcja sprawuje nadzór m.in. nad bezpieczeństwem żywności
pochodzenia roślinnego produkowanej i wprowadzanej do obrotu oraz nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, które mają wpływ na jej
bezpieczeństwo.
Należy podkreślić, że regały oraz materiał izolujący nie mają bezpośredniego kontaktu z pieczarkami tylko z podłożem, nie powinny one jednak uwalniać do podłoża
substancji szkodliwych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo produktu finalnego. Przy prawidłowym stosowaniu regałów, które należy fizycznie oddzielać od podłoża
za pomocą mat pod podłoże, folii lub innych materiałów odpowiednich do tego celu,
nie dochodzi do kontaktu regałów z pieczarkami.
Wobec powyższego, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, o którym mowa wyżej, oraz wyniki kontroli w pieczarkarniach należy
stwierdzić, że nie ma podstaw do prowadzenia przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej monitoringu stosowania regałów przy produkcji pieczarek i traktowania
tych przedsiębiorców w szczególny sposób w porównaniu do innych podmiotów działających na rynku spożywczym.
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Niezależnie od powyższego, producent żywności, w tym przypadku pieczarek, jako
odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo ma obowiązek zapewnić, że produkowana i następnie wprowadzana do obrotu żywność spełnia wymagania wynikające z przepisów
prawa żywnościowego, w tym wymagania zdrowotne dla żywności dotyczące m.in. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Potwierdzeniem, że dany środek spożywczy
spełnia te wymagania są wyniki badań, które powinny być wykonywane na podstawie dokonanej analizy ryzyka z częstotliwością określoną przez danego przedsiębiorcę
w procedurze kontroli wewnętrznej stosowanej w zakładzie zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia
2004 r., str. 1, z późn. zm.). Z przepisu tego wynika obowiązek opracowania i wdrożenia w zakładzie przez producenta żywności procedury opartej na zasadach systemu
HACCP oraz przedstawiania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dowodów potwierdzających jej stosowanie. Zakres procedury powinien być dostosowany do
wielkości zakładu oraz charakteru i zakresu prowadzonej działalności.
Zgodnie z powszechnie obowiązującą zasadą żywność znajdująca się w obrocie
nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za jej
bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca. Wynika to z art. 14 i 17 rozporządzenia (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 1 lutego 2002 r., str. 1, z późn. zm.).
2. Czy organy inspekcji sanitarnej przeprowadzają okresowe badania pieczarek na
dozwoloną zawartość aluminium w przypadku pieczarek produkowanych z zastosowaniem regałów aluminiowych?
Obowiązujące przepisy prawne z obszaru bezpieczeństwa żywności nie określają
najwyższych dopuszczalnych poziomów aluminium w żywności. Również nieliczne
dostępne dane z piśmiennictwa naukowego nie wskazują na istnienie ewentualnego zagrożenia zanieczyszczeniem żywności glinem. W związku z powyższym nie
ma podstaw do wykonywania badań w kierunku oznaczania zawartości aluminium
w pieczarkach.
3. Jaki jest skład chemiczny aluminium o odpowiedniej czystości, które może być
wykorzystywane do produkcji regałów aluminiowych?
Obowiązujące przepisy prawne nie określają wymagań dla składu chemicznego
aluminium do produkcji regałów aluminiowych, ponieważ nie ma do tego podstaw
merytorycznych. Przy prawidłowym stosowaniu regałów aluminiowych, które należy
fizycznie oddzielać od podłoża za pomocą mat pod podłoże, folii lub innych materiałów
odpowiednich do tego celu, nie dochodzi do kontaktu pieczarek z regałami.
Z zasady środki spożywcze o charakterze kwaśnym, słonym i zasadowym nie powinny mieć kontaktu ze stopami aluminium ze względu na możliwą migrację glinu.
W przypadku bezpośredniego kontaktu innej żywności stopy aluminium powinny
spełniać wymagania norm: PN-EN 602:2005 Aluminium i stopy aluminium – Wyroby przerobione plastycznie – Skład chemiczny półwyrobów stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi oraz PN-EN
601:2005 Aluminium i stopy aluminium – Odlewy – Skład chemiczny odlewów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi. Podkreślenia wymaga, że normy są przeznaczone do dobrowolnego stosowania.
4. Co oznacza konieczność „bezwzględnie całkowitej izolacji elementów aluminiowych regałów od podłoża stosowanego do produkcji pieczarek przy zastosowaniu materiałów szczelnych i trwałych podczas eksploatacji”?
5. Jakie są przykładowe materiały szczelne i trwałe, które mogą wykorzystywać do
tego celu producenci pieczarek?
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Wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności
substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub pogorszenie jej cech
organoleptycznych. Wyroby wykonane z aluminium o odpowiedniej czystości mogą być
stosowane do kontaktu z żywnością wyłącznie pod warunkiem, że nie będą miały kontaktu z produktem o charakterze kwaśnym, słonym i zasadowym. Informacje w tym zakresie powinny być zawsze wyraźnie przekazywane przedsiębiorcom przez producentów
wyrobów sprzedawanych z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością oraz umieszczone
na etykietach wyrobów lub w instrukcjach ich stosowania. Zastosowanie w konstrukcji
regałów do produkcji pieczarek burtnic i rusztów wykonanych z aluminium wymaga
szczelnego odizolowania tych elementów od podłoża stosowanego w produkcji pieczarek. Do izolacji powinny być stosowane materiały szczelne i trwałe podczas eksploatacji,
zapewniające brak kontaktu podłoża z aluminiowymi elementami regału.
Wybór sposobu odizolowania należy do producenta pieczarek, jako odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produkowanej żywności. Obowiązujące przepisy prawne nie
określają szczegółowych wymagań odnoszących się do sposobu trwałego i szczelnego
odizolowania elementów regału od podłoża stosowanego do produkcji pieczarek. Organ nadzoru nie może proponować lub narzucać jakichkolwiek rozwiązań, bowiem
nie są to kompetencje organów urzędowej kontroli żywności. To przedsiębiorca, jako
odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywności, powinien przedstawić na żądanie organu
kontrolnego argumenty przemawiające za zastosowaniem wybranego przez niego rozwiązania, jako odpowiedniego do tego celu (w tym przypadku odizolowania). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości zastosowanego rozwiązania przedsiębiorca
ma możliwość zwrócenia się na zasadzie dobrowolności do właściwego instytutu naukowego, który po przeanalizowaniu problemu przedstawi stosowną opinię.
6. Czy materiały szczelne i trwałe stosowane do izolacji podłoża od aluminium powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa odnoszące się do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością?
7. Jaką dokumentację potwierdzającą zgodność regałów aluminiowych z przepisami
bezpieczeństwa żywności powinien posiadać producent regałów aluminiowych?
Czy organy inspekcji sanitarnej kontrolują posiadanie takich dokumentów?
Zasadniczo regałów do produkcji pieczarek nie można zaliczyć do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, bowiem nie zachodzi w tym przypadku kontakt pieczarek z regałami. Przy prawidłowym stosowaniu regałów, które należy
fizycznie oddzielać od podłoża za pomocą mat pod podłoże, folii lub innych materiałów
odpowiednich do tego celu, nie dochodzi do kontaktu regałów z pieczarkami. Podkreślić należy, że zarówno regały, jak i materiał izolujący, które nie mają bezpośredniego
kontaktu z pieczarkami tylko z podłożem, nie powinny jednak uwalniać do podłoża
substancji szkodliwych (np. toksycznych), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo produktu finalnego. Za jakość i bezpieczeństwo regałów, jak również materiałów
izolujących odpowiedzialność ponosi producent. Powinien on dysponować dokumentacją, np. wynikami badań dotyczącymi ich składu, dokumentacją materiałową potwierdzającą, że przy ich prawidłowym stosowaniu, zgodnym z przeznaczeniem, nie
powodują szkodliwego wpływu na zdrowie konsumentów. W przypadku wątpliwości,
co do bezpieczeństwa dla zdrowia konsumentów stosowanych materiałów czy samej
technologii produkcji żywności, przedsiębiorca ma możliwość zwrócenia się na zasadzie dobrowolności do właściwego instytutu naukowego, który po przeanalizowaniu
problemu przedstawi stosowną opinię.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, że obowiązujące przepisy prawne z obszaru prawa żywnościowego nie określają wykazu dokumentów, które powinien posiadać producent materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. UE L 384 z 29 grudnia 2006 r., str. 75,
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z późn. zm. – zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2023/2006”) wynika, że podmiot
działający na rynku powinien posiadać dokumentację dotyczącą specyfikacji, formuły
wytwarzania i przetwarzania, które są istotne z punktu widzenia zgodności i bezpieczeństwa gotowego materiału lub wyrobu.
8. Czy regały aluminiowe do produkcji pieczarek są objęte wymogiem dołączenia do
nich pisemnej deklaracji stwierdzającej, że regały te mogą być przeznaczone do
kontaktu z żywnością?
Zasadniczo regałów do produkcji pieczarek nie można zaliczyć do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, bowiem nie zachodzi w tym przypadku kontakt regału z pieczarką. Przy prawidłowym stosowaniu regałów, które należy
fizycznie oddzielać od podłoża za pomocą mat pod podłoże, folii lub innych materiałów
odpowiednich do tego celu, nie dochodzi do kontaktu regałów z pieczarkami.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy
80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE L 338 z 13 listopada 2004 r., str. 4, z późn.
zm.), wymóg dołączania do materiałów i wyrobów deklaracji zgodności stwierdzającej, iż
są one zgodne z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie, powinien być zawarty
w szczególnych środkach prawnych, o których mowa w art. 5 ww. rozporządzenia. Art. 5
tego rozporządzenia stanowi, że szczególne środki prawne mogą być przyjęte lub zmienione w odniesieniu do grup materiałów i wyrobów, których wykaz zawiera załącznik I.
Przykładem szczególnego środka prawnego, o którym mowa wyżej, jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów
i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U.
UE L 12 z 15 stycznia 2011 r., str. 1, z późn. zm.), które w art. 15 wyraźnie określa,
że na etapach wprowadzania do obrotu innych niż sprzedaż detaliczna udostępnia
się pisemną deklarację, zgodną z art. 16 rozporządzenia 1935/2004 w odniesieniu do
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.
Podobne przepisy dotyczące obowiązku dołączania deklaracji zgodności zawarte
są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie
aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. L 135 z 30 maja 2009 r., str. 3), jak również w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów
z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością
(Dz. U. Nr 17, poz. 113) – dla wyrobów ceramicznych oraz dla materiałów i wyrobów
z folii z regenerowanej celulozy. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie ma
szczególnych przepisów dotyczących materiałów i wyrobów metalowych, w tym wykonanych z aluminium.
9. Czy producent regałów aluminiowych jest obowiązany przestrzegać wymagań dobrej praktyki produkcyjnej określonych w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.? Czy organy inspekcji sanitarnej kontrolują producentów regałów aluminiowych we wspomnianym tu zakresie?
Ponownie należy wskazać, że regałów do produkcji pieczarek nie można zaliczyć
do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, bowiem nie zachodzi w tym przypadku kontakt regału z pieczarką. Przy prawidłowym stosowaniu
regałów, które należy fizycznie oddzielać od podłoża za pomocą mat pod podłoże, folii
lub innych materiałów odpowiednich do tego celu, nie dochodzi do kontaktu regałów
z pieczarkami.
Producenci regałów aluminiowych z uwagi na fakt, iż wyroby te nie mają kontaktu
z żywnością (w tym przypadku pieczarkami) mogą, ale nie mają obowiązku przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem nr 2023/2006.
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Producenci materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są objęci nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i podlegają kontroli pod kątem
spełniania wymagań wynikających z przepisów z obszaru bezpieczeństwa żywności odnoszących się do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że to producent żywności, w tym
przypadku pieczarek, jest obowiązany do spełnienia wymagań przepisów prawa żywnościowego określających szereg obowiązków dla wszystkich przedsiębiorców produkujących i wprowadzających do obrotu żywność, w tym wymagania zdrowotne dla
żywności dotyczące m.in. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia środki spożywcze niespełniające wymagań zdrowotnych nie mogą być wprowadzane do obrotu lub stosowane do
produkcji innych środków spożywczych. Zgodnie z generalną zasadą, żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca. Producent żywności sam
decyduje o wyborze zastosowanych technologii oraz materiałów do kontaktu z żywnością, a w tym przypadku o rodzaju regałów używanych do produkcji pieczarek oraz
o sposobie izolacji oddzielającej podłoże od regału.
10. Jakie środki zapobiegające potencjalnemu zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego konsumentów pieczarek zamierza podjąć Pan Minister w stosunku do
producentów regałów aluminiowych oraz do producentów pieczarek stosujących regały aluminiowe?
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, o którym mowa wyżej, w tym wyniki kontroli w pieczarkarniach, należy stwierdzić, że pieczarki wprowadzane do obrotu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru dokonują kontroli stanu sanitarno-technicznego zakładów produkujących pieczarki, w tym przede
wszystkim sprawdzają sposób izolacji podłoża do produkcji pieczarek od elementów
regałów, w szczególności wykonanych z aluminium. Z informacji otrzymanych od
Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych wynika, że w wyniku przeprowadzonych dotychczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w skontrolowanych
zakładach produkujących pieczarki. Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w trakcie przeprowadzanych kontroli przekazywały przedsiębiorcom informacje o konieczności stosowania izolacji oddzielającej części regałów od podłoża o charakterze
kwaśnym, które jest stosowane przy produkcji pieczarek.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego,
Waldemara Kraski, Macieja Klimy,
Jana Marii Jackowskiego oraz Roberta Mamątowa
skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
W dniu 3 lipca 2014 r. na wspólnym posiedzeniu trzech komisji: Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, rozpatrzone
zostały wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 2 lipca 2014 r. nad ustawą
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, druk
nr 665 Z.
Przewodniczący posiedzeniu trzech połączonych komisji senator Piotr Zientarski dopuścił do reasumpcji głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez
senatora Marka Martynowskiego – chodzi o poprawki drugą, dziesiątą i trzynastą – co zostało odnotowane w notatce BPS („W trakcie posiedzenia podjęto
decyzję o reasumpcji głosowania nad poprawkami dotyczącymi głosowania
korespondencyjnego.”), w stenogramie oraz w retransmisji posiedzenia.
Art. 56 Regulaminu Senatu mówi wyraźnie, że reasumpcja uchwały
jest dopuszczalna „wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu
w uprzednio podjętej uchwale”. Takiego błędu nie było.
W związku z tym bardzo prosimy o podjęcie odpowiednich działań zgodnie z art. 8 ust. 1. Regulaminu Senatu („Marszałek Senatu: 1) stoi na straży
praw i godności Senatu” i „10) sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw”), by w przyszłości do takich
skandalicznych prób łamania Regulaminu Senatu, który jest w tym zakresie
aktem wykonującym przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych
ustaw, nie dochodziło.
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski
Waldemar Kraska
Maciej Klima
Jan Maria Jackowski
Robert Mamątow

Odpowiedź
Warszawa, 7 sierpnia 2014 r.
Szanowny Pan
Marek Martynowski
Senator RP wraz z innymi
Stosownie do przyznanych mi na mocy uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (M.P.2014.529 j.t.) uprawnień zapoznałem się z przedkładaną w oświadczeniu sprawą reasumpcji głosowania nad poprawkami zgłoszonymi w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
oraz niektórych innych ustaw.
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Z przebiegu posiedzenia połączonych komisji wynika, że reasumpcja głosowania
poprawek była zasadna. Reasumpcja została przeprowadzona w oparciu o art. 56 Regulaminu Senatu, bowiem został ujawniony błąd co do treści głosowanej poprawki,
a jej przyjęcie w konsekwencji powodowałoby eliminację głosowania korespondencyjnego co stanowiło o istocie nowelizacji. Błąd ten powstał w wyniku przegłosowania
kolejnego punktu w ramach głosowania nad tą samą ustawą bez uprzedniej informacji o treści głosowanej poprawki. Jeszcze przed przystąpieniem do głosowania kolejnej
poprawki błąd ten został wykryty i sam sprawozdawca sen. Gintowt-Dziewałtowski
wniósł o przeprowadzenie reasumpcji głosowania, co nastąpiło. O tym, że wniosek
o reasumpcję w tym przypadku był oczekiwany przemawia także wynik głosowania,
w czasie którego zdecydowana większość, bo aż 18 spośród 25 członków komisji wyraziła dlań poparcie.
Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
W trakcie dyżurów senatorskich prowadzonych na terenie całego województwa spotkałam się z licznymi głosami krytyki działalności Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Problem dotyczy realizacji naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.
PARP w czerwcu–lipcu 2013 r. zorganizował nabór wniosków na projekty budowy sieci w pięciu województwach Polski ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA. Jesienią przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną
wniosków, a w grudniu na stronach internetowych agencji opublikowano
wykaz czterdziestu sześciu rekomendowanych do wsparcia projektów na
łączną kwotę ponad 165 milionów zł. W styczniu 2014 r. wybrani beneficjenci zostali wezwani do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania
umów o dofinansowanie. PARP w ostatniej chwili, pomimo że wcześniej nie
było zastrzeżeń, wstrzymał procedowanie siedmiu umów bez podania przyczyny i uzasadnienia. Z informacji podanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wynika, iż PARP nie wziął pod uwagę nowelizacji dokumentu
„Linia demarkacyjna pomiędzy programami operacyjnymi w ramach polityki
spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej”. Po wykonanej weryfikacji PARP doszedł do wniosku, że wspomniane siedem projektów
kolidowałoby z projektami złożonymi w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”.
Przedstawiony stan faktyczny rodzi wiele pytań, na które chciałabym
uzyskać odpowiedzi.
1. Dlaczego zapisy „Linii demarkacyjnej… „ nie zostały uwzględnione
wcześniej, skoro znowelizowano je w lipcu roku 2013?
2. W przypadku jakby nakładania się miejscowości w ramach różnych
wniosków możliwe jest korygowanie wniosków poprzez wykreślenie kolidujących lokalizacji. Dlaczego to nie zostało wykonane w tym przypadku?
3. Wątpliwości budzi tryb formalny całego procesu. Dlaczego beneficjenci
nie otrzymali wyraźnych pism z informacją o powziętych w ostatniej chwili
decyzjach PARP?
4. Na jakim etapie są konkursy obecnie przeprowadzane w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego
„Rozwój Polski Wschodniej”?
5. Czy rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki
elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” na lata 2007–2013 – określające, że w razie wykrycia na etapie podpisywania umowy o dofinansowaniu okoliczności, które wskażą na to, że
projekt pomimo jego wcześniejszej pozytywnej oceny byłby realizowany
w sposób sprzeczny z zasadami przyznawania dofinansowania – wskazuje, że właściwa instytucja nie może podpisać takiej umowy, i, co ważne, czy
pomimo wcześniejszej pozytywnej oceny nie stoi to w sprzeczności z zasadami poszanowania prawa?
Andżelika Możdżanowska
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Odpowiedź
Warszawa, 5 września 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej w sprawie
działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP) w zakresie
przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia w trybie konkursowym
w działaniu II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), przekazane pismem z dnia 30 lipca br., znak:
BPS-043-59-2558/14, uprzejmie informuję, co następuje.
W ramach działania II.1 PO RPW pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”,
zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz.U.2013.1615) –
zwane dalej rozporządzeniem, przeznaczeniem udzielanego wsparcia jest przyznanie
pomocy państwa (…) na zbudowanie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej
i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach,
na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji (…). Obszary wsparcia zostały doprecyzowane zaś w §6 ust. 2 ww. rozporządzenia, który mówi, iż wsparcie na zbudowanie
sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym
punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli
w miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie istnieje i nie jest
planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu.
Po spełnieniu określonych warunków wyboru projektów, tj. osiągniecia przez projekt pozytywnego wyniku weryfikacji w ramach obowiązujących procedur oceny wniosków o udzielenie wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznawała
dofinansowanie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym do końca czerwca br.
1. Dlaczego zapisy „Linii demarkacyjnej…” nie zostały uwzględnione wcześniej, skoro znowelizowano je w lipcu 2013?
Kluczowym dla udzielania wsparcia ze środków PO RPW była pozytywna ocena
zgodności założeń projektów z obowiązującymi dla danego naboru kryteriami wyboru
projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej oraz zgodność z warunkami określonymi w rozporządzeniu i zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu.
Zapisy linii demarkacyjnej uwzgledniającej kolejność przyznawania wsparcia ze
środków europejskich w perspektywie finansowej 2007–2013 na budowę sieci dostępowych zostały znowelizowane w lipcu 2013 r. Wprowadzone zmiany miały jedynie na
celu dostosowanie jej treści do obowiązujących regulacji rozporządzenia, które w §6
ust. 2 szczegółowo precyzuje obszary wsparcia ze środków PO RPW.
2. W przypadku nakładania się miejscowości w ramach różnych wniosków
możliwe jest korygowanie wniosków poprzez wykreślenie kolidujących lokalizacji. Dlaczego to nie zostało wykonane w tym przypadku?
Zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach działania II.1 PO RPW
obowiązującego dla naboru ogłoszonego w 2013 r. nie przewidywały możliwości modyfikacji zakresu wniosku o dofinansowanie po zatwierdzeniu listy projektów rekomendowanych. Jedyna możliwość modyfikacji obszarów realizacji projektów została
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opisana w §10 ust. 18 Regulaminu przeprowadzania konkursu. Postanowienie to dotyczy wyłącznie możliwości usunięcia obszarów, które powtarzają się w innych złożonych w ramach tego naboru i rekomendowanych do udzielenia wsparcia przez PARP
projektach. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawcy na etapie składania wniosków nie mogli
wiedzieć, czy inny podmiot starający się o wsparcie w ramach tego samego naboru
nie planuje realizacji inwestycji na tym samym obszarze. Zatem w świetle §15 ust. 1
Regulaminu z maja 2013 r. korygowanie wniosków o dofinansowanie o nowe obszary
realizacji projektów po zamknięciu procedury oceny projektu i zatwierdzeniu jej wyników nie było możliwe.
3. Dlaczego beneficjenci nie otrzymywali wyraźnych pism z informacją
o powziętych w ostatniej chwili decyzjach PARP?
Ocena wniosków o dofinansowanie została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym z zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu. Projekty, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej, zostały rekomendowane przez PARP do objęcia wsparciem. Po weryfikacji informacji o nakładaniu
się obszarów inwestycji w części zatwierdzonych projektów z obszarami inwestycji
już zrealizowanych bądź w trakcie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,
stanowisko PARP zostało przekazane wszystkim wnioskodawcom, z którymi umowy o dofinansowanie nie mogły zostać zawarte ze wskazaniem właściwych podstaw
prawnych.
4. Na jakim etapie są konkursy obecnie przeprowadzane w ramach działania II. 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PO RPW?
Konkurs z 2013 r. został rozstrzygnięty w grudniu 2013 r., zaś w br. nastąpiło
podpisanie 43 umów o dofinansowanie. Kolejny nabór został przeprowadzony przez
PARP w marcu br., rozstrzygnięty w maju br., zaś do 30 czerwca br. zawarto 42 umowy o dofinansowanie.
5. Czy rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej określające, że w razie wykrycia na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
okoliczności, które wskażą na to, że projekt pomimo jego wcześniejszej pozytywnej oceny byłby realizowany w sposób sprzeczny z zasadami przyznania
dofinansowania – wskazuje, że właściwa instytucja nie może podpisać takiej
umowy, czy pomimo wcześniej pozytywnej oceny nie stoi to w sprzeczności
z zasadami poszanowania prawa?
Brak możliwości zawarcia przez PARP umowy o dofinansowanie w przypadku wystąpienia uzasadnionej wątpliwości, co do prawidłowego wykorzystania środków dofinansowania wynika z art. 6b ust. 4 Ustawy o PARP, tj. zasad obowiązującego prawa. Taka możliwość dotyczy wszystkich działań realizowanych przez PARP i stanowi
podstawę prawną do odstąpienia od udzielenia wsparcia w sytuacji, gdy w wyniku
analizy stanu faktycznego (w tym również informacji pozyskanych po zakończeniu
oceny, a przed zawarciem umowy o dofinansowanie) stwierdzono, że zawarcie umowy
o dofinansowanie wiązałoby się z ryzykiem naruszenia prawa, tj. m.in. wynikającego
z §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Iwona Wendel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednym z komponentów projektu „Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Służb Zatrudnienia” w ramach pomocy finansowej Banku Światowego. W wyniku jego działalności powstawać
miały małe przedsiębiorstwa tworzące miejsca pracy. Podobne jak FRP cele
realizuje Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, które
istnieje od 1994 r. Jest ono organizacją działającą na zasadach niekomercyjnych, utworzoną z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.
Organizacja ta wspiera rozwój gospodarczy i służy mieszkańcom miasta i regionu pomocą społeczną. Zajmuje się między innymi usługami doradczymi
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Wspomniane stowarzyszenie zwracało się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyrażenie zgody na zaangażowanie środków
FRP jako wkładu własnego do pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego na utworzenie
kolejnej linii pożyczkowej. Uzyskało decyzję odmowną. Jako powód decyzji odmownej ministerstwo wskazało fakt prowadzenia rozmów pomiędzy
przedstawicielami zarządu Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych
a ministerstwem.
Stowarzyszenie otrzymało następnie informację od PZFP, że nie są prowadzone żadne rozmowy między PZFP a MPiPS w sprawie środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.
Środki, o których mowa, mogą zostać zaangażowane na pozyskanie kolejnych środków z programów unijnych. Środki pozyskane z Funduszu Powierniczego JEREMIE to projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz finansowany z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
Stowarzyszenie wskazuje, że środki z udziału własnego będą sukcesywnie wracać na rachunek bankowy TOR#10 w trakcie spłacania udzielonych pożyczek przez ostatecznych beneficjentów.
Należy wskazać, że pozyskanie przez potencjalnych beneficjentów nowych środków przyczyni się do znacznego spadku bezrobocia i do rozwoju
regionu.
Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Na jakiej podstawie prawnej są prowadzone rozmowy między funduszem pożyczkowym a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej?
2. Czy ministerstwo dostrzega efekty działalności organizacji, które we
współpracy z innymi podmiotami i z wykorzystaniem środków funduszu
wpływają na zmniejszenie poziomu bezrobocia?
3. Czy możliwe jest zaangażowanie środków pochodzących z FRP do
pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE?
4. Jeżeli tak, to jakie należy spełnić przesłanki, aby możliwe było zaliczenie powyższych środków na udział własny?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska
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Odpowiedź
Warszawa, 1.09.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem, złożonym przez Panią senator RP Andżelikę Możdżanowską podczas 59. posiedzenia Senatu RP przekazanym pismem z dnia 30 lipca
2014 r. znak: BPS/043-59-2559/14, uprzejmie informuję.
Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) powstały w ramach Projektu Banku
Światowego „Rozwój Małej Przedsiębiorczości – TOR#10”, a głównym źródłem kapitału dla podmiotów utworzonych w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych były środki
finansowe pochodzące ze szwajcarskiego programu pomocowego TOR#10. Projekt ten
realizowany był w ramach pożyczki z Banku Światowego (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), którą Rząd Polski uzyskał w 1991 r. w wysokości 80 mln USD.
Na podstawie podpisanych umów z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej każdemu
podmiotowi uczestniczącemu w programie, a uczestniczyły 34 podmioty, przekazano
w formie dotacji, równowartość 100 000 USD. Podstawowy łączny kapitał pożyczkowy
przekazany do dyspozycji Funduszy wyniósł w latach 1995–1998 ok. 22 mln zł. Aktualnie funkcjonuje 31 fundacji/stowarzyszeń prowadzących Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości, które swoim działaniem obejmują całe terytorium Polski. FRP funkcjonują w oparciu o umowy podpisane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z organizacjami prowadzącymi FRP i przekazane w ślad za nimi środki finansowe pozostające
aktualnie w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Środki przekazane na
utworzenie i prowadzenie Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości są środkami publicznymi, a ze względu na dotacyjny charakter, podlegają rozliczeniu z uzyskanych efektów rzeczowych ich zaangażowania oraz rozliczeniu finansowemu. Brak takiego rozliczenia ze strony organizacji prowadzących FRP uniemożliwia uznanie udzielonych
dotacji za rozliczone. Instytucje prowadzące FRP nie wypełniły obowiązku rozliczenia
wykorzystania otrzymanych środków jak również uzyskanych efektów.
Odpowiadając na pytanie dotyczące podstawy prawnej do prowadzenia rozmów
miedzy organizacjami wykorzystującymi FRP a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniam, iż źródłem prawa w tym zakresie są zawarte przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej umowy z podmiotami prowadzącymi FRP oraz następstwo prawne
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie.
Jednocześnie informuję, że celem rozmów prowadzonych z inicjatywy Polskiego
Związku Funduszy Pożyczkowych, który reprezentował organizacje wykorzystujące środki FRP, było omówienie możliwości rozwiązania problemów tych organizacji
związanych z niewywiązywaniem się z warunków zawartych umów, w szczególności
dotyczących obowiązku corocznego badania bilansu i rachunku wyników FRP przez
biegłego rewidenta. Tego warunku nie dotrzymało również Ostrzeszowskie Centrum
Przedsiębiorczości, które do 2012 roku odmawiało wypełnienia warunków umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej w powyższym zakresie. Pierwsze takie
sprawozdanie z OCP wpłynęło do MPiPS w dniu 16 czerwca 2014 r. i dotyczyło badania bilansu za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Niestety brak jest takich sprawozdań z badania bilansu FRP za okres przed 2013 rokiem. Minister Pracy i Polityki
Społecznej nie może akceptować takiego postępowania ze środkami publicznymi.
W związku z brakiem współpracy ze strony organizacji wykorzystujących środki FRP w zakresie rozliczenia udzielonych im dotacji, Biuro Kontroli Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło i przeprowadza aktualnie kontrole problemowe dotyczące gospodarowania środkami Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości
przez podmioty prowadzące FRP. Kompleksowa kontrola FRP zakończona zostanie
w 2015 r. i będzie stanowiła materiał dla wnioskowania w sprawie możliwości i sposobu rozliczenia realizacji programu.
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W oparciu o posiadane informacje należy stwierdzić, że w chwili obecnej OCP zaspokaja potrzeby społeczeństwa Ostrzeszowa i regionu w zakresie rozwoju gospodarki,
przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków oraz promocji mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw i ich przedsięwzięć gospodarczych, a także organizacji działających na zasadach niekomercyjnych, m.in. poprzez system udzielania pożyczek,
w tym na działalność gospodarczą, wykorzystując środki pięciu różnych programów,
w tym środki Funduszu Pożyczkowego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, pełniąc funkcję pośrednika finansowego w tym programie.
Jednocześnie należy stwierdzić, że środki FRP są w chwili obecnej jednymi z wielu
instrumentów finansowych i środków pożyczkowych dostępnych na polskim rynku
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Pomoc dla firm oferowana jest także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z jej środków (pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym), jak i w ramach Krajowego Systemu Usług, w ramach którego działa na terenie całego kraju kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych,
które na bardzo atrakcyjnych warunkach świadczą usługi finansowe przedsiębiorcom
i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dzięki tak rozbudowanej ofercie pożyczkowej przedsiębiorca, który z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej nie ma możliwości lub napotyka znaczne trudności w uzyskaniu kredytu lub
pożyczki z banku, może uzyskać środki na sfinansowanie i rozwój swojej działalności.
Wiele działań na rzecz promocji przedsiębiorczości jest prowadzonych we współpracy
z Urzędami Marszałkowskimi, które mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy swojego regionu i mogą znacznie przyczynić się do rozwoju usług świadczonych w ramach
pomocy dla firm.
Również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wpisuje się w system wspierania
rozwoju i promocji przedsiębiorczości w Polsce poprzez monitorowanie prawidłowości
funkcjonowania systemu pożyczkowego FRP, a także finansowany ze środków Funduszu Pracy system bezzwrotnych dotacji udzielanych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, system pomocy przedsiębiorcom w doposażaniu istniejących lub tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, poprzez refundację kosztów ich doposażenia lub utworzenia, czy wreszcie uruchomiony w 2013 r.
w trzech województwach małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim i rozwijany
w 2014 r. w całym kraju system pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.
W ramach Programu udzielana jest pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
w kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej absolwentów szkół średnich i uczelni
oraz studentów ostatniego roku studiów wyższych. Od IV kw. 2014 r. pożyczki będą
udzielane także zarejestrowanym bezrobotnym. Osoby, które uzyskały pożyczkę na
podjęcie działalności gospodarczej będą mogły uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla
pożyczkobiorców, którzy otrzymali pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Program przewiduje bezpłatne doradztwo i szkolenia, w szczególności z zakresu zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej,
prowadzenia księgowości a dla ubiegających się o pożyczkę doradztwo z zasad aplikowania o wsparcie. Pożyczki oprocentowane są na preferencyjnych warunkach –
0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,69% w skali roku), a ich spłata może
być rozłożona nawet na 84 raty. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” stanowi odpowiedź na problem rosnącej stopy bezrobocia, w tym także wśród młodych
osób z wyższym wykształceniem. Wsparcie dla najaktywniejszych, przedsiębiorczych
studentów i absolwentów jest działaniem mającym również na celu powstrzymanie
ich przed ewentualną emigracją poza Polskę. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie
w starcie” został uwzględniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy
opracowaniu Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży z wykorzystaniem Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Polsce. W Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży będą osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET
(not in employment, education or training). W zakresie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej adresatami będą osoby w wieku od 18 do 29 roku życia.
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Na system dotacji i refundacji Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznacza
środki z Funduszu Pracy. W latach 2011–2013 łącznie na dotacje i refundacje wydatkowano z Funduszu Pracy 3.003,3 mln zł, co pozwoliło na utworzenie 190,1 tys.
miejsc pracy. Plan na 2014 r. przewiduje kwotę 987,2 mln zł, co pozwoli na utworzenie ok. 70 tys. nowych miejsc pracy. Na stworzenie nowego systemu pożyczkowego ze
środków Funduszu Pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył od ubiegłego roku, łącznie 140 mln zł, co pozwoli na udzielenie ok. 3000 pożyczek na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i utworzenie nowych miejsc pracy, w pierwszym obrocie finansowym. Nowy system pożyczkowy jest instrumentem odnawialnym, z możliwością
jego dalszego powiększenia w kolejnych latach.
Minister Pracy i Polityki Społecznej wspiera i docenia każde działanie służące promocji samozatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w szczególności prowadzone z poszanowaniem prawa działania FRP. Resort dostrzega wymierne korzyści
z działalności instytucji prowadzących FRP. Wskazać tu należy, iż wsparcie udzielane
bezrobotnym i przedsiębiorcom w postaci pożyczek, ma pozytywny wpływ na lokalne
rynki pracy i korzystnie wpływa na funkcjonowanie powstających i funkcjonujących
przedsiębiorstw, zwiększając możliwości finansowania ich działalności co przekłada
się na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i ograniczenie bezrobocia, zwłaszcza na terenach charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r.,
poz. 637), która wprowadziła między innymi stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, docelowo do sześćdziesięciu siedmiu
lat – dla obu płci. Podwyższenie wieku emerytalnego jest zróżnicowane dla
kobiet i mężczyzn. Całkowite zrównanie w tym zakresie nastąpi w 2040 r.
Wejście w życie tej ustawy jest bardzo istotne, jeśli chodzi o kwestię osób,
które przed reformą znajdowały się na rencie z orzeczeniem stałej lub częściowej niezdolności do pracy.
Obowiązujące przepisy dotyczące warunków nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy regulują w sposób precyzyjny związane
z tym kwestie. Kluczowy dla rozstrzygnięcia poruszanego tematu jest art. 13
ust. 3a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2013 r., poz. 1440).
Zgodnie z treścią tej normy prawnej, jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich pięć lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż pięć lat do osiągnięcia
wieku emerytalnego, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do
pracy orzeka się ją na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.
Powszechna jest zasada, zgodnie z którą, jeśli renta jest przyznana do
osiągnięcia wieku emerytalnego, to po jego osiągnięciu Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z urzędu przyzna emeryturę zamiast renty w wysokości nie niższej niż otrzymywana renta. A jeżeli osoby mają przyznaną rentę do osiągnięcia wieku emerytalnego, to ZUS do tych osób wysyła informację o przedłużeniu renty do osiągnięcia nowego wieku emerytalnego. Niepotrzebne są
dalsze badania zdolności danej osoby.
Szanowny Panie Ministrze, tyle w teorii. Liczne są przypadki osób, które
przebywają na rencie od przeszło dwudziestu lat. Renta została im przyznana do momentu przejścia na emeryturę, gdy jeszcze obowiązywała ustawa
sprzed ostatniej nowelizacji. Zgłaszają się do mnie osoby, które zostały pozbawione środków do życia. Podam przykład jednej z takich osób, rocznik
1949, która 19 maja 2014 r. skończyła sześćdziesiąt pięć lat, a po zmianie
ustawy od 1 czerwca nie dysponuje żadnymi środkami, gdyż podwyższono
wiek emerytalny, co wydłużyło brakujący wiek do osiągnięcia wieku emerytalnego o kolejne sześć miesięcy. To tylko jeden z przykładów osób, które
otrzymywały świadczenia rentowe, ale w wyniku wydłużenia okresu przejścia na emeryturę nie otrzymują żadnych środków na życie. Nie otrzymały
one również żadnej informacji z Zakładu Ubezpieczenia Społecznych dotyczącej tego, co mają zrobić.
Wobec tego proszę o odpowiedź na następujące pytania, a zarazem
o wykładnię przepisów, którymi powinien kierować się ZUS.
1. Czy renta przyznana do emerytury z określeniem terminu przejścia
na emeryturę według starej ustawy jest automatycznie przedłużania do
osiągnięcia wymaganego wieku w kontekście ostatniej nowelizacji ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS?
2. Co mają zrobić osoby, które zostały pozbawione świadczenia zarówno
rentowego, jak i emerytalnego, bez uzyskania żadnej informacji z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych?
3. Czy ministerstwo dostrzega problem i znane są podobne przypadki
źle funkcjonujących przepisów?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska
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Odpowiedź
Warszawa, 18 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 30 lipca br., znak: BPS/043-59-2560/14, tekstem oświadczenia złożonego przez senator Andżelikę Możdżanowską
w dniu 24 lipca 2014 r. podczas 59. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie wyjaśniam, co
następuje.
Wprowadzając ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2012 r. poz. 637), stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego, uwzględniono sytuację osób, które w dniu 1 stycznia 2013 r. były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Osoby,
którym podwyższono wiek emerytalny nie muszą zgłaszać wniosku o przedłużenie
prawa do renty, ponieważ na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zachowują to
prawo do dnia osiągnięcia nowego wieku emerytalnego.
Należy podkreślić, że powyższy przepis ma zastosowanie do tych osób, którym
rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznano na okres do dnia osiągnięcia wieku
emerytalnego. Tego rodzaju decyzje są wydawane wtedy, gdy osoba, która zgłosiła
wniosek o przedłużenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, w dalszym
ciągu jest niezdolna do pracy i spełnia warunki określone w art. 13 ust. 3a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli
osoba wnioskująca o dalsze prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy była
uprawniona do takiej renty przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających
dzień badania lekarskiego, a do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje jej mniej
niż 5 lat, orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.
Taka osoba ma zatem zagwarantowane prawo do renty do osiągnięcia wieku emerytalnego, choćby nawet według wiedzy medycznej istniała pewność, że jej niezdolność
do pracy ustanie wcześniej.
Jeżeli do Pani Senator zgłosiły się osoby, którym nie przedłużono prawa do renty
z tytułu niezdolności do pracy do dnia osiągnięcia nowego wieku emerytalnego, mimo
że spełniły powyższe warunki, to proponuję, aby osoby te zwróciły się do Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (01-748
Warszawa, ul. Szamocka 3, 5), z prośbą o zbadanie w trybie nadzoru prawidłowości
załatwienia sprawy przez organ rentowy.
Ponadto uprzejmie informuję, że każda osoba, której prawo do renty z tytułu niezdolności pracy ustało (ustanie) z upływem okresu na jaki ją przyznano, może zgłosić wniosek o przywrócenie (przedłużenie) prawa do tej renty. Zgodnie z przepisami
art. 61 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, prawo do
renty z tytułu niezdolności do pracy ulega przywróceniu (przedłużeniu), jeżeli lekarz
orzecznik stwierdzi, że wnioskodawca w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy. Do
wniosku o przywrócenie (przedłużenie) prawa do renty osoba zainteresowana powinna
dołączyć zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia, wystawione przez leczącego ją
lekarza. Przywrócenie prawa do renty, na okres wskazany przez lekarza orzecznika,
następuje wówczas, gdy w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty osoba zainteresowana jest nadal niezdolna do pracy lub stała się ponownie niezdolna do pracy.
W celu zapewnienia ciągłości prawa do renty, organ rentowy nie później niż na
3 miesiące przed ustaniem prawa do renty okresowej powinien zawiadomić rencistę
o terminie wstrzymania wypłaty renty oraz o warunkach przywrócenia prawa do tego
świadczenia. Obowiązek ten wynika z §14 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273,
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poz. 2711, z późn. zm.). Osoby, które nie otrzymały takiego powiadomienia powinny
zwrócić się do Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, z prośbą o zbadanie prawidłowości postępowania organu rentowego.
Nadmieniam, że w każdym przypadku, gdy osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy osiągnęła wiek emerytalny, organ rentowy wydaje decyzję przyznającą z urzędu emeryturę zamiast renty. Wysokość emerytury nie może być niższa niż
wynosiła kwota renty. Prawo do renty z tytułu niezdolności pracy ustaje z dniem, od
którego przyznano emeryturę.
Z uwagi na brak danych personalnych osób, które zwróciły się z interwencją do
Pani Senator, nie mogę podjąć działań w celu ustalenia, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawidłowo stosuje obowiązujące przepisy.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Marek Bucior
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf
Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 marca 2014 r., sygn. akt III CZP 6/14,
rozstrzygnął kilka ważnych problemów dotyczących praktyki stosowania
art. 53a ustawy o pomocy społecznej w odniesieniu do kuratorów osób niepełnosprawnych.
Powyższa uchwała budzi moje wątpliwości jedynie w zakresie pktu 1,
stwierdzającego, że w razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 §1 k.r.o.,
wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie
przepisów o pomocy społecznej (art. 162 §3 w związku z art. 178 §2 k.r.o.
i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jedn. tekst
DzU z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Powstaje tutaj wątpliwość, ponieważ sąd uznał, że regulacja administracyjnoprawna wynikająca z art. 53a ustawy o pomocy społecznej podlega
niejako automatycznie tym samym regułom wykładni, co przepisy prywatnoprawne zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Regulacja art. 53a
ustawy o pomocy społecznej, jako przepis prawa administracyjnego, ma co
do zasady charakter iuris cogentis i nie powinna być rozszerzana. Przepis
ten wyraźnie stanowi o świadczeniu za sprawowanie opieki, a nie kurateli. Przepisy k.r.o. stanowią o odpowiednim stosowaniu przepisów o opiece
w przypadku braku właściwych przepisów rozdziału dotyczącego kurateli.
W mojej ocenie taka konstrukcja była celowym zabiegiem ustawodawczym,
toteż dopiero stosowna nowelizacja przepisów ustawy o pomocy społecznej
byłaby właściwa zmienić ten stan rzeczy. Uchwała powyższa wywrze zapewne ogromny wpływ na praktykę orzeczniczą sądów powszechnych oraz
spowoduje ogromny wzrost liczby wniosków o przyznanie wynagrodzenia
kuratorom ze środków publicznych, na co zapewne nie jest przygotowany
budżet państwa. Proszę więc, aby Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego rozważył skorzystanie z przysługujących mu prerogatyw celem poddania powyższej kwestii ponownej ocenie Sądu Najwyższego, mając na względzie
ważkość zagadnienia dla finansów państwa oraz fakt, że sprawa ta ma
ogromne znaczenie dla wielu tysięcy osób oraz setek gmin.
Niestety praktyka orzecznicza sądów powszechnych pokazuje, że wynagrodzenia ze środków publicznych są zasądzane nawet na rzecz małżonków
– opiekunów osób ubezwłasnowolnionych, pomimo ciążącego przecież na
nich obowiązku rodzinnego opieki nad najbliższymi. Stąd też moja obawa,
czy uchwała ta nie stanie się prostym środkiem dla różnego rodzaju wyzyskiwaczy, którzy będą niejako „poszukiwać” okazji, aby stać się kuratorem
osoby niepełnosprawnej, aby w ten sposób łatwo uzyskać dodatkowe wynagrodzenia tak lekko zasądzane przez sądy powszechne, niestety obawiam
się, że bez dostatecznej kontroli jakości wykonywania obowiązków, za które
pobierają świadczenie.
Z poważaniem
Rafał Muchacki
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Odpowiedź
Warszawa, 28.08.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
W odpowiedzi na „Oświadczenie” senatora Rafała Muchackiego złożone na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2014 r., skierowane do Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, przekazuję niniejsze uwagi.
W związku z wydaniem przez Sąd Najwyższy uchwały z dnia 28 marca 2014 r.,
sygn. akt III CZP 6/14, Pan Senator wyraża obawy o możliwość nadmiernego wykorzystywania funkcji kuratora osoby niepełnosprawnej jako pretekstu do zapewniania
sobie źródła dochodu ze środków publicznych i wynikające z tego obciążenie budżetu Państwa. Obawy Pana Senatora nie są zapewne pozbawione podstaw, jednak
usunięcie źródła ewentualnych nadużyć nie leży w gestii Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego.
Pan Senator kwestionuje przyjętą przez Sąd Najwyższy we wspomnianej wyżej
uchwale możliwość stosowania art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) do kurateli, skoro przepis
ten stanowi wprost, jedynie, o wynagrodzeniu za sprawowanie opieki. Należy jednak
zwrócić uwagę na to, że podstawą przyznania wynagrodzenia – czy to za opiekę, czy
za kuratelę – nie są przepisy ustawy o pomocy społecznej, tylko przepisy kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r., poz. 788, ze zm.). Artykuł 179 §1 k.r.o. od dawna stanowi podstawę przyznania kuratorowi wynagrodzenia na jego żądanie. Przepis ten nie określa jednak, kto
ma je pokryć w przypadku braku dochodów lub majątku osoby, dla której kurator
jest ustanawiany z urzędu – czyli właśnie w przypadku kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (art. 16 § 2 kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r., Dz. U.
Nr 16, poz. 93, ze zm.). Źródło finansowania kuratora w takiej sytuacji określiła – pośrednio – nowela do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6 listopada 2008 r.
(Dz. U. 2008 r. Nr 220, poz. 1431), wprowadzająca generalnie możliwość przyznania
wynagrodzenia za opiekę, wcześniej w zasadzie nieodpłatną. Wraz z ustanowieniem
jako zasady możliwości przyznania opiekunowi wynagrodzenia na jego żądanie znowelizowany art. 162 k.r.o. wskazał jednocześnie, w nowym paragrafie trzecim, substytucyjne źródło finansowania tego wynagrodzenia w postaci środków publicznych,
na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 178
§2 k.r.o. przepisy o opiece mogą być odpowiednio stosowane do kurateli w zakresie
nieuregulowanym przez przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora.
Tak więc art. 53a ustawy o pomocy społecznej w ogóle nie stanowi samoistnej podstawy przyznania czy to opiekunowi, czy kuratorowi wynagrodzenia, a jedynie realizuje odesłanie wynikające z art. 162 §3 k.r.o. Ten ostatni przepis z kolei można uznać za
objęty generalnym odesłaniem do przepisów o opiece w kwestiach nieuregulowanych
przepisami o kurateli.
Podsumowując, uchwała Sądu Najwyższego z 28 marca 2014 r. nie tworzy całkowicie nowej, samoistnej podstawy wynagrodzenia dla kuratora, gdyż ta od początku
obowiązywania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika z jego art. 178 §1 zd. 1,
lecz jedynie dokonuje wykładni obowiązującego prawa w sytuacji, jaka powstała po
poszerzeniu możliwości przyznania wynagrodzenia osobom sprawującym opiekę. Należy poczekać na reakcje doktryny na uchwałę oraz na dalsze orzecznictwo w kwestii źródeł finansowania wynagrodzenia dla kuratorów osób ubezwłasnowolnionych
częściowo. Dopiero w razie pojawienia się w orzecznictwie sądów powszechnych lub
samego Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa Pierwszy Prezes tego Sądu
będzie miał możliwość przedstawienia wniosku o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie (tzw. abstrakcyjne zagadnienie prawne – art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada
2002 r., tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 499). Przed pojawieniem się ewentualnych
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rozbieżności w wykładni przepisów Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie ma podstaw prawnych do interwencji w działalność orzeczniczą sądów, włącznie z Sądem
Najwyższym.
Istotnie, z punktu widzenia techniki legislacyjnej system kolejnych odesłań w kwestii wynagrodzenia dla kuratorów wydaje się mało przejrzysty. Bardziej prawidłowe
byłoby zapewne wyraźne wskazanie w art. 179 §1 zd. 2 k.r.o. źródła finansowania
wynagrodzenia dla kuratora w sytuacji, gdy osoba, dla której go ustanowiono z urzędu, nie ma odpowiednich dochodów lub majątku. Inicjatywa ustawodawcza nie leży
jednak w gestii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Jeżeli chodzi o obawy wyrażone przez Pana Senatora Muchackiego co do możliwości nadużywania instytucji wynagrodzenia dla kuratora przez osoby chcące zapewnić
sobie w ten sposób łatwe źródło dochodu kosztem budżetu Państwa, to należy wskazać na art. 179 §2 k.r.o., który stanowi, że wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli
nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom
współżycia społecznego. Do upowszechnienia znajomości problemu zasygnalizowanego przez Pana Senatora mogłyby niewątpliwie przyczynić się również publikacje
w literaturze prawniczej oraz w prasie.
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
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Oświadczenie senatora Ireneusza Niewiarowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zabieram głos w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażonym w piśmie dotyczącym współfinansowania projektów
ze środków funduszu sołeckiego w ramach działania 413 PROW 2007–2013
z dnia 4 marca 2014 r., znak ROWwl-ss-504-94/13 (876), które zmienia dotychczasowe interpretacje i wywołuje duże zamieszanie. Zwracam się o uporządkowanie tej sprawy.
Proszę o przekazanie jednolitej wykładni administracji rządowej na
temat tego, czy środki funduszu sołeckiego mogą być wykorzystane jako
wkład własny w przypadku projektów dofinansowanych ze środków unijnych, bowiem choć dotychczas zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, jak i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a przede wszystkim Krajowa
Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, zajmowały zgodne stanowisko, że
jest to możliwe (po spełnieniu określonych wymogów wynikających z przepisów ustawy o funduszu sołeckim), to w dniu 4 marca 2014 r. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło nowe stanowisko w sprawie – pismem znak
ROWwl-ss-504-94/13 (876). Podważa ono dotychczasowe zgodne interpretacje tej kwestii KR RIO, MRR i poprzednie stanowisko resortu rolnictwa.
A mianowicie resort rolnictwa uznał, że nie jest to możliwe, bo w związku
z przepisem ustawy o funduszu sołeckim regulującym zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego wydatkowanie
z funduszu sołeckiego środków na wkład do projektu ze wsparciem z PROW
narusza rozporządzenie ministra rolnictwa z dnia 8 lipca 2008 r. sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. Nowa interpretacja MRiRW z bieżącego
roku podważa stanowisko KR RIO z dnia 18 listopada 2009 r., w którym
KR RIO m.in. stwierdziła: „(…) przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
na wkład własny dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju opracowanych i wdrażanych przez Lokalne Grupy
Działania hipotetycznie byłoby możliwe przy zachowaniu warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (…)”. Z kolei Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego w 2010 r. w odpowiedzi na interpelację poselską
nr 12144 m.in. stwierdziło „(…) w opinii MRR nie ma przeciwwskazań dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego jako wkładu własnego w aplikacji o środki unijne”. Zwracam uwagę, że wcześniej samo MRiRW w piśmie
z dnia 18 sierpnia 2010 r., znak ROWwl-ss-504-99/10 (5280), wyraziło zdanie, iż fundusz sołecki może stanowić wkład do projektów PROW.
W efekcie podania nowej interpretacji MRiRW, sprzecznej z dotychczasowymi stanowiskami, powstał chaos informacyjny. Budzi to konsternację
w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów i jest źródłem niepewności gmin co do
tego, jak dalej postępować, a także rozgoryczenia aktywnych społeczności
sołeckich, które nowe stanowisko resortu odbierają jako kolejne biurokratyczne ograniczenie ze strony administracji rządowej, nakładające pęta na
aktywność i zaangażowanie mieszkańców na najniższym poziomie lokalnym
w sprawy publiczne. Zwracam też uwagę, że interpretacja resortu rolnictwa
z dnia 4 marca bieżącego roku jest sprzeczna z ideą i duchem Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność (CLLD), będącą podstawą głównych
zmian w podejściu Unii Europejskiej do finansowania rozwoju na obszarach
wiejskich w latach 2014–2020.
Z wyrazami szacunku
Ireneusz Niewiarowski
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Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 1 września 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Ireneusza Niewiarowskiego Senatora RP złożonym na 59. posiedzeniu Senatu RP, w sprawie możliwości wykorzystania funduszu
sołeckiego jako źródła środków wykorzystywanych przez gminy jako wkład własny do
realizacji „małych projektów”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, przesłanym do
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 sierpnia br., przekazuję następujące
informacje.
Pierwotne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wyrażone
w interpretacji o znakach ROWwl-ss-504-99/10(5280), z dnia 18 sierpnia 2010 r., zostało przygotowane po wcześniejszych konsultacjach z Ministerstwem Finansów oraz
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Finansów pismem
Pana Jerzego Indry Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa o znakach RR3/9018/342-1/KYS/10/1362 z dnia 2 czerwca 2010 r. wyraziło opinię, iż
podmiotem właściwym do rozstrzygania w powyższej sprawie jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji natomiast
w odpowiedzi przekazało opinię Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
(KRRIO), z której wynika, iż współfinansowanie małych projektów z funduszu sołeckiego jest możliwe.
W związku z przekonującą argumentacją Samorządu Województwa Opolskiego
przedstawioną w piśmie o znakach UM08-6930-UM0840166/13, z dnia 7 listopada
br., podważającą interpretację z 2010 r., MRiRW ponownie przeanalizowało powyższe
zagadnienie. W odpowiedzi skierowanej do Samorządu Województwa Opolskiego (oraz
do wiadomości pozostałych samorządów województw) przekazanej pismem ROWwl-ss-504-94/13(4792), z dnia 13 grudnia 2013 r., MRiRW zweryfikowało wcześniejsze
stanowisko.
Stanowisko wyrażone w ww. piśmie jest następujące: wniesienie wkładu własnego do finansowania „małego projektu” ze środków funduszu sołeckiego jest możliwe, jeżeli gmina nie otrzyma zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z budżetu państwa w formie dotacji celowej. W przeciwnym razie
tj. w przypadku zwrotu ww. środków z budżetu państwa, wydatkowanie z funduszu
sołeckiego środków na realizację operacji narusza postanowienia §3 ust.1 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 poz. 1163,
z późn. zm.), zgodnie z którym pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały
projekt (…), nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z dochodów własnych jednostek samorządu
lub subwencji ogólnej.
W celu wypracowania wspólnego stanowiska administracji rządowej MRiRW, pismem ROWwl-ss-051-7/14(2898), z dnia 5 sierpnia br., wystąpiło do KRRIO, jako
podmiotu, do którego właściwości należy dokonywanie analizy aspektów prawnych
funkcjonowania gospodarki finansowej gmin oraz analizy orzecznictwa regionalnych
izb obrachunkowych i innych organów nadzoru w zakresie spraw finansowych gmin,
z prośbą o wydanie opinii w tej sprawie. W odpowiedzi na powyższe pismo KRRIO po-
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informowała, iż wydanie przedmiotowej opinii będzie możliwe dopiero po posiedzeniu,
które planowane jest na 22–24 września br.
Wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nie znajduje
uzasadnienia, ponieważ wypowiedź MRR z 2010 r. odnosiła się do możliwości wykorzystania funduszu sołeckiego jako wkładu własnego do projektów realizowanych
w ramach programów wdrażanych przez MRR.
Z uwagi na to, że termin na przedstawienie uzgodnionego stanowiska wyznaczony
przez Szefa Kancelarii Rady Ministrów upływa 1 września br., a KRRIO przekaże swoją
opinię dopiero po 24 września br., uzgodnienie wspólnego stanowiska administracji
rządowej, w wyznaczonym terminie, nie jest możliwe. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku z brakiem dodatkowych argumentów lub okoliczności w sprawie,
MRiRW nie znajduje uzasadnienia zmiany stanowiska w powyższym zakresie.
Jednocześnie informuję, iż ograniczenie możliwości korzystania z funduszu sołeckiego nie jest intencją MRiRW, w związku z tym nie wyklucza możliwości zmiany
powyższego stanowiska, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

Odpowiedź
Warszawa, 3 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w ślad za pismem ROWwl-ss-5501-3/14(3210), z dnia 1 września br. w sprawie
możliwości wykorzystania funduszu sołeckiego jako źródła środków wykorzystywanych przez gminy jako wkład własny do realizacji „małych projektów”, w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, przesłanym do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w dniu 8 sierpnia br., przekazuję następujące informacje.
W celu wypracowania wspólnego stanowiska administracji rządowej w przedmiotowej sprawie, jak wcześniej informowałem pismem ROWwl-ss-051-7/14(2898) z dnia
5 sierpnia br., wystąpiłem z prośbą o wydanie opinii do Krajowej Rady Regionalnych
Izb Obrachunkowych (KRRIO), jako podmiot do którego właściwości należy dokonywanie analizy aspektów prawnych funkcjonowania gospodarki finansowej gmin oraz
analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i innych organów nadzoru
w zakresie spraw finansowych gmin.
W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedź KRRIO przekazana
pismem KRRIO-0718/II/59/2014, z dnia października br., nie rozwiewa wątpliwości w zakresie traktowania dotacji celowej będącej refundacją wydatków z funduszu
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sołeckiego jako dochodu własnego gmin. Ponadto KRRIO w swej opinii stwierdza, iż
„wiążąca w tej sprawie powinna być interpretacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
jako Instytucji Zarządzającej, odpowiedzialnej za prawidłowość absorpcji środków
unijnych”.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma podstaw do odstąpienia od dotychczasowego stanowiska, zgodnie
z którym wniesienie wkładu własnego do finansowania „małego projektu” ze środków
funduszu sołeckiego jest możliwe jedynie w przypadku, gdy gmina nie otrzyma zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z budżetu państwa
w formie dotacji celowej.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Premier!
Najnowsza kontrola NIK dotycząca zasadności budowy ekranów akustycznych i przepustów na polskich drogach wskazuje na poważny problem.
Stanowiące około 10% drogowych inwestycji przegrody powstają nawet
wówczas, gdy nie istnieje taka potrzeba. Przykładowo na odcinku powstałej
przed EURO 2012 autostrady A2 (Stryków – Konotopa) przy liczącej 91 km
drodze wzniesiono aż 107 km ekranów. Ich koszt to blisko 200 milionów zł,
tymczasem budowa 1/5 z nich jest, jak podkreśla NIK, nieuzasadniona.
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje kilka powodów determinujących niewspółmierne wznoszenie ekranów akustycznych:
— GDDiK nie brało pod uwagę innych możliwości (na przykład budowy
wałów czy zakładania pasów zieleni),
— inwestor przerzucił na wykonawców wybór preferowanego rozwiązania,
— taka forma osłon była preferowana przez polskie prawo (w tym obowiązujące normy ochrony przed hałasem).
Ale nie tylko ilość osłon jest bezpodstawna. Ze względu na brak doprecyzowania przepisów pojawiają się sytuacje, w których ekrany mają powstawać między innymi w pobliżu terenów „przeznaczonych pod zabudowę” –
z tym że tereny te mogą zostać zabudowane po okresie użytkowania paneli
ekranowych (około piętnastu lat). Przez ten czas generujące wysokie koszty
inwestycje nie spełniają swojego podstawowego zadania. Ponadto ekrany
powstawały również równolegle do wałów akustycznych, w praktyce bezproduktywnie powielały więc ich funkcje.
W związku z przedstawionym problemem kieruję do Pani następujące
pytania.
1. Czy po obserwowanym przed EURO 2012 drogowym ożywieniu
i wprowadzeniu nowych przepisów sytuacja uległa widocznej poprawie?
2. Jakie efekty przyniosły nowe przepisy przyznające wykonawcom
większą swobodę wyboru?
3. Jak wygląda współpraca z Ministerstwem Środowiska w zakresie
zmian w prawie regulującym dopuszczalny poziom hałasu? Obecnie można
usłyszeć opinie, jakoby ostatnia zmiana (2012 r.) dała początek zbyt ogólnym przepisom, nieuwzględniającym na przykład wielkości zabezpieczanego terenu, oraz nadmiernie liberalnym, według WHO tolerującym normy na
poziomie zagrażającym zdrowiu.
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Odpowiedź
Warszawa, 29.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego w sprawie kontroli NIK dotyczącej zasadności budowy ekranów akustycznych i przepustów na polskich drogach (znak: BPS/043-59-2563/14), przekazane pismem z dnia 30 lipca
2014 r., przedstawiam następujące informacje.
Kwestie ochrony przed hałasem zostały uregulowane w przepisach ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn.
zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Ustawa w dziale V, zatytułowanym „ochrona przed hałasem”, ustanawia warunki, standardy oraz
przedsięwzięcia, służące ochronie przed hałasem. Aktualnie obowiązujące przepisy
wskazują, że ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska, albo poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej poziomu
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, albo poprzez zmniejszanie poziomu
hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. W przypadkach
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu – właściwe organy samorządowe zobowiązane są do opracowania programów ochrony przed hałasem.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w 2013 r. została dokonana zmiana przepisów określających warunki techniczne dla dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich, podyktowana koniecznością wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania urządzeń ochrony przed hałasem. Dotychczas obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie nie wykluczały bowiem stosowania innych urządzeń
ochrony akustycznej niż ekrany akustyczne, co potwierdzone było także przez stosowaną praktykę, w której niektórzy zarządcy zamiast ekranów akustycznych zastosowali np. wały jako środek ochrony przed hałasem.
Należy ponadto zwrócić uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli „P/13/159 – Zasadność budowy ekranów akustycznych i przepustów (przejść dla zwierząt) na trasie A2 Warszawa-Łódź” oceniła pozytywnie, mimo
stwierdzonych nieprawidłowości, działalność GDDKiA mającą wpływ na zasadność
budowy ekranów akustycznych na badanym fragmencie autostrady A2.
W odniesieniu do projektowanych inwestycji drogowych na drogach krajowych,
działania w zakresie zabezpieczenia przed hałasem podejmuje inwestor – zarządca
drogi, w przypadku dróg krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
lub zarząd województwa, w przypadku dróg wojewódzkich. Nie ulega wątpliwości, że
sposoby tej ochrony muszą być dostosowane do sytuacji faktycznej, specyficznej dla
konkretnej inwestycji. W sposób kompleksowy sytuację tę może ocenić jedynie inwestor, który posiada wiedzę o tym, co będzie realizował, w jakiej lokalizacji i jakie
ograniczenia będą z tym związane, a także organ wydający decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla tej inwestycji.
Odnosząc się do zastosowania innych środków ochrony przed hałasem trzeba podkreślić, iż budowa wałów ziemnych jest możliwa tam, gdzie występuje odpowiednia
rezerwa terenowa i dostępne są masy ziemne do wykorzystania. Stosowanie wysokich
(6–8 m) wałów ziemnych napotyka trudności związane z bardzo dużą zajętością terenu (rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu metrów szerokości), jak również stosunkowo
wysokie koszty związane z koniecznością ew. wzmacniania konstrukcji wałów, jeżeli
ich skuteczność jest niewystarczająca i pociąga za sobą konieczność zainstalowana
na ich szczycie dodatkowych ekranów akustycznych. W miejscach, gdzie ograniczone
są możliwości zastosowania innych rozwiązań chroniących okolicznych mieszkańców
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przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu proponowane jest wykorzystanie
ekranów akustycznych, a w ostateczności prowadzenie drogi w tunelu. Budowa ekranów akustycznych jest rozwiązaniem korzystnym z uwagi na niewielką zajętość terenu oraz bliskie usytuowanie źródła dźwięku, co pociąga za sobą zwiększenie jego skuteczności. Zaś stosowanie pasów zieleni jako środków ochrony akustycznej wydaje się
w warunkach krajowych być nieefektywne. Aby zieleń taka była skuteczna – jej pas
musi mieć znaczną szerokość – około kilkuset metrów, co z kolei musiałoby się wiązać
z koniecznością znacznego poszerzania pasa drogowego. Dodatkowo, aby ten sposób
ochrony był skuteczny cały rok (także w okresie zimowym), z uwagi na fakt, że drzewa
i krzewy liściaste tracą liście na okres wielu miesięcy, w pasach zieleni powinna być
wykorzystana również roślinność zimozielona (która z reguły jest mniej odporna na
zanieczyszczenia powietrza występujące przy drogach). Ponadto nie jest możliwe zastosowanie pasów zieleni, które od razu będą efektywnie chroniły okolicznych mieszkańców, gdyż aby zieleń taka się rozwinęła, potrzebne jest kilkanaście – kilkadziesiąt
lat odpowiedniej pielęgnacji.
Odnosząc się do kwestii wykonania w ramach realizacji autostrady A2 wałów ziemnych, które były zlokalizowane równolegle do ekranów akustycznych, należy wyjaśnić,
iż pełnią one funkcję zagospodarowania mas ziemnych i ochrony krajobrazu, a nie
urządzenia ochrony akustycznej. Fakt, że dwa różne urządzenia/konstrukcje zlokalizowane w bliskiej odległości od siebie mogą pełnić podobne funkcje, nie oznacza, że
zostały one zlokalizowane akurat tam z tego samego powodu.
Opracowane na potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko raporty wskazują ekrany akustyczne jako urządzenia pełniące funkcje ochrony akustycznej. Mają one zapewnić dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu poza
terenem, do którego zarządzający drogą posiada tytuł prawny. Ponieważ w trakcie
prowadzonych robót ziemnych wystąpił nadmiar mas ziemnych, zaproponowano ich
koncentrację w postaci wałów ziemnych położonych wzdłuż projektowanej autostrady
w miejscach, gdzie wykupiony pas drogowy był na tyle szeroki, że umożliwiał ich posadowienie. W związku z dostępnością terenu mogą zaistnieć przypadki, kiedy miejsca
składowania nadmiaru mas ziemi pokrywają się z odcinkami ekranów akustycznych.
Zatem główną funkcją wałów ziemnych w miejscach ekranów akustycznych jest gromadzenie nadmiaru mas ziemnych. Wały te, z uwagi na nowy element zagospodarowania krajobrazu wykazane zostały w raportach oddziaływania na środowisko.
Trzeba też wyjaśnić, iż Minister Infrastruktury i Rozwoju, nadzorujący Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nie jest stroną prowadzonych postępowań
administracyjnych oraz nie posiada uprawnień do kwestionowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które wskazują ilość, lokalizację i parametry zabezpieczeń przeciwhałasowych przy drogach. Przyznane Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju uprawnienia nadzorcze i kontrolne wobec GDDKiA nie przewidują też możliwości ingerowania w konkretne rozwiązania techniczne dotyczące inwestycji drogowej,
w szczególności jeżeli wynikają one z prawomocnych decyzji administracyjnych.
Zatem mając na uwadze powyżej przedstawione wyjaśnienia, Minister Infrastruktury i Rozwoju poinformował Najwyższą Izbę Kontroli, iż zobowiąże Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do przeprowadzania w każdym przypadku ewentualnego przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przy okazji prowadzonych
inwestycji drogowych każdorazowego analizowania, jakie metody i środki ochrony
przed hałasem są najwłaściwsze, biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania terenowe, techniczne i finansowe. W powyższym zakresie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zostanie zobowiązany do dokonania przeglądu wewnętrznych zarządzeń oraz do dokładniejszej weryfikacji raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, a także bliższej współpracy z wykonawcami w przypadku realizacji
inwestycji w formule „projektuj i buduj”.
Ponadto Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zobowiązało się do przeanalizowania, również wspólnie z jednostkami resortu oraz Ministerstwem Środowiska, kwestii
możliwości ustalenia zasad lokalizacji i budowy wałów ziemnych oraz możliwości stosowania innych alternatywnych wobec ekranów akustycznych metod ochrony przed
hałasem, którego źródłem jest ruch pojazdów. Jednakże w ocenie MIiR najwłaściwsze
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jest pozostawienie swobody inwestorowi i organom ochrony środowiska w zakresie
dostosowania konkretnego środka ochrony przed hałasem do każdego indywidualnego przypadku. Należy bowiem zauważyć, że nie zawsze jest możliwe i skuteczne
zastosowanie innych urządzeń ochrony przed hałasem drogowym ze względu na uwarunkowania terenowe, techniczne czy też biorąc pod uwagę aspekty finansowe.
Dodatkowo pragnę poinformować, iż przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju podejmują działania, które są zgodne z właściwością rzeczową Ministra.
W szczególności przedstawiciele resortu infrastruktury i rozwoju wraz z przedstawicielami resortu zdrowia i środowiska uczestniczyli w pracach międzyresortowego
Zespołu roboczego, powołanego przez Ministerstwo Środowiska w 2013 r. do spraw
nowelizacji przepisów Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej ochrony przed
hałasem. Zatem niezależnie od wyników kontroli NIK, w Ministerstwie Środowiska
zostały podjęte prace legislacyjne na rzecz zmiany przepisów ustawy – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) w części dotyczącej ochrony przed
hałasem. Prace te koncentrują się m.in. na uszczegółowieniu przepisów, zapewniającym ich jednolitą interpretację. W trakcie jego prac przedstawiciele resortu zgłaszali
propozycje legislacyjne, które miały na celu zracjonalizowanie przepisów dotyczących
ochrony środowiska przed hałasem drogowym tak, aby uwzględniały one zarówno
ochronę zdrowia ludzi, jak i ekonomiczne aspekty inwestycji infrastrukturalnych.
Poparcie Zespołu uzyskała m.in. propozycja wprowadzenia ochrony dla faktycznego,
a nie planowanego sposobu zagospodarowania terenu (wprowadzenie obowiązku podejmowania działań na rzecz ochrony przed hałasem w momencie osiągnięcia takiego
sposobu zagospodarowania terenu, dla którego wymagana jest ta ochrona) oraz kierowania się skutecznością i ekonomiką przy wyborze zabezpieczeń przed hałasem.
Nadal bowiem budzą wątpliwości przepisy dotyczące ochrony terenów przeznaczonych w przyszłości pod zabudowę, które aktualnie nie są zabudowane. Pomimo stanowiska Ministerstwa Środowiska, zgodnie z którym obowiązujące przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie obligują do ochrony takich
terenów, organy właściwe w sprawach ochrony środowiska dokonują odmiennej interpretacji tych przepisów. Jednakże ostateczną decyzję w sprawie celowości i zakresu
zmian przepisów ochrony środowiska oraz terminu ich przeprowadzenia podejmuje
Minister Środowiska, który jest również organem prowadzącym proces legislacyjny
w tym zakresie.
Natomiast w Ministerstwie Środowiska prowadzona jest analiza przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Kwestia ta rozważana jest pod kątem wymagań Dyrektywy 2002/49/WE, wytycznych
WHO oraz zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy
– Prawo ochrony środowiska, określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wymaga porozumienia z ministrem właściwym ds. zdrowia, w ramach prac nad
zmianą ww. ustawy niezbędna jest współpraca resortu środowiska z resortem zdrowia,
mająca na celu optymalizację wartości przedmiotowych standardów.
Reasumując, Rząd podejmuje działania w celu zapewnienia właściwej ochrony przed
hałasem drogowym, jak również w celu ograniczenia liczby ekranów akustycznych.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Niecałe dwa tygodnie temu specjalnie przygotowany panel ekspercki
z udziałem m.in. pracowników MON i NIK zakończył się niepokojącą konkluzją: w obszarze cyberprzestrzeni państwo polskie jest chronione na niskim
poziomie i stanowi doskonały obiekt oszustw, szpiegostwa i nadużyć. Zanim
sformułowano ten alarmujący wniosek, zwracano uwagę na powody takiego stanu rzeczy. Jednym z częściej wymienianych był brak odpowiedniej
współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami państwowymi (MON,
MAC) oraz opieszałość administracji, jeżeli chodzi o konieczność wdrożenia
fundamentalnego dla bezpieczeństwa RP w cyberprzestrzeni dokumentu
„Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”.
Kontestowanie istnienia widocznych postępów we wprowadzaniu zmian
niepokoi zwłaszcza w kontekście tego, czym państwo powinno się zajmować
w tym zakresie, a więc tworzeniem ram i regulacji w zakresie funkcjonowania prywatnych podmiotów. Specjaliści są zgodni, iż wspomniane pole do
nadużyć nie musi odnosić się tylko i wyłącznie do internetowych oszustów,
ale również do na przykład korporacji.
Ledwie wczoraj, jakby na potwierdzenie eksperckiej puenty, RMF poinformował o związanym z cyberoszustwami zagrożeniu dla klientów największego banku w Polsce. Co ciekawe, informacja o niebezpieczeństwie nie pochodzi z Ministerstwa Obrony Narodowej albo innej instytucji państwowej,
ale prywatnej firmy dysponującej laboratorium antywirusowym.
W związku z zakresem kompetencji MAC pragnę zapytać o następujące
sprawy:
1. Jak wygląda współpraca pomiędzy MAC a innymi instytucjami państwa w zakresie zabezpieczania obywateli w obszarze cyberprzestrzeni?
2. Na jakim etapie jest wprowadzany od 2013 r. dokument „Polityka
Ochrony Cyberprzestrzeni RP”?
3. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych efektów prowadzonej przez
MAC polityki na rzecz bezpieczeństwa w sieci?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 21 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
zgodnie z pismem z dnia 30 lipca br., przekazującym oświadczenie złożone przez
Senatora RP Pana Jarosława Obremskiego podczas 59. posiedzenia Senatu RP
w dniu 24 lipca br. (BPS/043-59-2564/14), przedstawiam odpowiedź na pytania
Pana Senatora.
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1. Jak wygląda współpraca pomiędzy MAC a innymi instytucjami państwa
w zakresie zabezpieczania obywateli w obszarze cyberprzestrzeni?
Zgodnie z pkt 1.5 dokumentu rządowego Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP
Minister Administracji i Cyfryzacji jest podmiotem koordynującym realizację Polityki
w imieniu Rady Ministrów. Przy pomocy Zespołu ds. ochrony cyberprzestrzeni zapewnia on koordynację i spójność działań, podejmowanych przez poszczególne urzędy państwowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. W Krajowym
Systemie Reagowania na Incydenty Komputerowe w CRP (pkt 4.2 Polityki) Minister
także znajduje się na poziomie I – poziomie koordynacji.
Rolą MAC w systemie jest wobec powyższego przede wszystkim podejmowanie
działań organizacyjnych, zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu ochrony cyberprzestrzeni RP jako spójnej całości, poprzez usprawnienie obiegu informacji,
wypracowanie wspólnych standardów i procedur czy też upowszechnienie dobrych
praktyk.
Zmierzając do realizacji swej roli, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji od początku 2014 r. zorganizowało w swojej siedzibie szereg spotkań konsultacyjnych
z administracją rządową i przedsiębiorcami. Spotkania miały na celu rozpoczęcie
współpracy w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i zebranie opinii interesariuszy, co do optymalnego kształtu dalszej współpracy. Obok spotkań bilateralnych,
należy przede wszystkim wskazać na opisane poniżej spotkania w szerokiej formule,
obejmujące także podmioty spoza administracji rządowej, które służą budowaniu
szerokiego forum współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski.
W dniu 14 marca 2014 roku odbyło się spotkanie z administracją państwową,
dotyczące organizacji w Polsce prac w związku z ochroną cyberprzestrzeni, w tym
przede wszystkim dotyczących projektu dyrektywy w sprawie środków mających
na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii Europejskiej (dyrektywa NIS). Spotkaniu przewodniczył Minister
Administracji i Cyfryzacji – Pan Rafał Trzaskowski. Uczestniczyli w nim zaproszeni
goście z instytucji realizujących w Polsce zadania z zakresu bezpieczeństwa sieci
i informacji (MS, MSZ, MON, MSW, MF, KPRM, ABW, GIODO, UKE, KGP, NCK,
RCB, NASK). Instytucje uczestniczące w spotkaniu zostały poproszone o przesłanie
do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oficjalnego stanowiska w kwestiach fundamentalnych i systemowych, związanych z dyrektywą NIS, czyli objęcia regulacją
administracji publicznej oraz koncepcją „właściwego organu” ds. bezpieczeństwa
sieci i informacji. Dodatkowo instytucje zobowiązano do przedstawienia mapy posiadanych kompetencji, osób odpowiedzialnych w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości oraz realizowanej współpracy. Podkreślona została waga bieżącej
wymiany informacji pomiędzy odpowiednimi urzędami – np. przekazywanie instrukcji i sprawozdań z wyjazdów i realizowanej współpracy międzynarodowej. Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zobowiązało się do organizacji spotkania roboczego z MAC, celem przedyskutowania kwestii powiązań między dyrektywą NIS
a ochroną infrastruktury krytycznej.
W dniu 16 maja 2014 roku odbyło się spotkanie z podmiotami prywatnymi (sektorem biznesu, przedstawicielami środowisk naukowych, organizacjami pozarządowymi), dotyczące działań związanych z realizacją „Polityki ochrony cyberprzestrzeni RP”
oraz stanowiska w sprawie dyrektywy NIS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
m.in.: UKE, PKPP Lewiatan, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Instytutu Kościuszki,
Wojskowego Instytutu Łączności, Fundacji Pułaskiego, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Wojskowej Akademii Technicznej, Związku Banków Polskich, Krajowej
Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, e-IZBY Gospodarki Elektronicznej.
Instytucje uczestniczące w spotkaniu zostały poproszone o przesłanie do Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji oficjalnego stanowiska w kwestiach dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w kontekście projektowanych przepisów unijnych. Dyskutowana była głównie kwestia zakresu podmiotowego dyrektywy; większość podmiotów
gospodarczych pozytywnie ocenia podejście PL, zakładające wprowadzenie definicji
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„podstawowych”, „krytycznych” usług elektronicznych, wobec których miałyby zastosowanie przepisy dyrektywy oraz wskazanie w dyrektywie sektorów infrastruktury
krytycznej, gdzie tego typu usługi są świadczone. Z pozytywną reakcją spotkała się
propozycja stworzenia stałej grupy konsultacyjnej ds. cyberbezpieczeństwa – szereg
podmiotów zgłosiło już swój udział. Zdaniem MAC grupa ta (maksymalnie 20-osobowa)
powinna objąć także podmioty z administracji i stanowić szybką ścieżkę do roboczych
konsultacji. Skład zostanie ogłoszony niebawem, po zakończeniu konsultacji. Prace
powinny stanowić uzupełnienie i wkład dla prac Zespołu zadaniowego KRMC oraz
element realizacji pkt 4.5 „Polityki ochrony cyberprzestrzeni RP” (współpraca z przedsiębiorcami).
Kolejne spotkanie z administracją państwową, poświęcone „Polityce ochrony cyberprzestrzeni RP” i projektowi dyrektywy NIS, zorganizowane zostało w dniu 4 czerwca 2014 roku. Głównym celem spotkania było omówienie działań podejmowanych
w zakresie cyberbezpieczeństwa przez MAC i zebranie opinii pozostałych uczestników.
Poruszono kwestie związane z powołaniem Zespołu zadaniowego ds. bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni RP. W porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów została
podjęta decyzja, że Zespół zadaniowy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni będzie powołany w ramach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Został także przedstawiony
stan prac nad dyrektywą nt. bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS), jak również wnioski z zainicjowanej dyskusji z sektorem prywatnym i pozarządowym w Polsce.
Powyższe spotkania organizowane były ad hoc w celu koordynowania polityki działań
organów Państwa oraz w celu zebrania przez MAC opinii wszystkich interesariuszy.
Decyzją Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, w celu
usprawnienia procesu realizacji celów „Polityki ochrony cyberprzestrzeni RP” oraz zapewnienia skuteczności działań organów władzy państwowej w zakresie cyberbezpieczeństwa 13 czerwca 2014 roku, został powołany Zespół zadaniowy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, który przejął centralną rolę w procesie koordynacji jako
stałe forum spotkań pomiędzy zaangażowanymi urzędami. Zespół odpowiedzialny
jest (zgodnie z pkt 3.4 Polityki) za przygotowywanie rekomendacji działań i rozwiązań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni oraz za
koordynację wszelkich działań z tym związanych. 28 lipca 2014 roku w siedzibie
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, odbyło się I Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Spotkaniu przewodniczył Minister Administracji i Cyfryzacji – Pan Rafał Trzaskowski, przy udziale Podsekretarza Stanu
– Pana Romana Dmowskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele członków Zespołu Zadaniowego KRMC ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Na wstępie został
przedstawiony kontekst i cel spotkania, następnie opisano formalne kwestie związane z Zespołem. Przedstawiono wyniki audytu zleconego przez Ministerstwo Finansów
w 2013 r. Uczestnicy spotkania zostali zobligowani do nadesłania wkładów do Planu działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, przewidzianego w „Polityce ochrony cyberprzestrzeni RP” oraz w decyzji
powołującej Zespół zadaniowy, w zakresie właściwości urzędów. Plan ten powinien
zostać przyjęty do października br.
Jednocześnie, jak wskazano powyżej, MAC stale współpracuje z innymi instytucjami, zaangażowanymi w działania związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni.
Przede wszystkim należy tu wymienić Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (w kwestiach związanych z infrastrukturą krytyczną Państwa) oraz Departamentem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (pełniącego rolę
głównego zespołu CERT w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem
cyberprzestrzeni RP w obszarze administracji rządowej). MAC regularnie współpracuje także z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), w ramach którego
funkcjonuje zespół CERT Polska.
Ministerstwo uczestniczy także w pracach nad Doktryną cyberbezpieczeństwa RP,
tworzoną obecnie przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
2. Na jakim etapie jest wprowadzany od 2013 r. dokument „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP”?
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Dokument rządowy „Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP”, przyjęty uchwałą Rady
Ministrów w dniu 25 czerwca 2013 r., obecnie znajduje się w fazie realizacji. Stopniowo, mając na uwadze niewielkie środki początkowo przeznaczone na to działanie (Polityka przewiduje realizację zadań w ramach już posiadanych przez jednostki środków),
wprowadzane są w życie kolejne jej postanowienia. Poniżej opisane są poszczególne
realizowane działania, obok wspomnianego powyżej powołania Zespołu zadaniowego.
Pierwszym działaniem, wymienionym w Polityce (pkt 3.1) i w dużym stopniu warunkującym kształt dalszych działań, jest przeprowadzenie szacowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem cyberprzestrzeni. W ubiegłym roku przeprowadzony był
przez Ministerstwo Finansów audyt zlecony przez KPRM, którego tematem było „Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w wybranych urzędach
administracji rządowej”. Celem audytu było zebranie informacji nt. działań jednostek
administracji rządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wybranych systemów
teleinformatycznych, zidentyfikowanie zagrożeń i słabych punktów w zarządzaniu
bezpieczeństwem tych systemów. Objęte audytem były jawne systemy teleinformatyczne jednostek. Obecnie wyniki tego audytu zostały przedstawione do dyskusji na
forum Zespołu zadaniowego ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP i będą stanowiły
materiał pomocniczy w pracach nad planem działań.
Do przeprowadzenia właściwego szacowania ryzyka MAC przystąpiło na początku
2014 roku. Do dnia 31 marca jednostki organizacyjne administracji (głównie rządowej) przekazywały do Ministerstwa wypełnione sprawozdania, podsumowujące wyniki szacowania ryzyka własnych systemów teleinformatycznych za rok 2013, zgodnie
z przekazanym wzorcem i metodyką. Obecnie wyniki z ok. 200 otrzymanych ankiet są
poddawane analizie i MAC przygotuje na ich podstawie zbiorcze sprawozdanie z szacowania ryzyka. Ma ono przede wszystkim służyć opracowaniu docelowej wersji metodyki sporządzania analizy ryzyka cybernetycznego, która będzie stanowiła z kolei
podstawę szacowania ryzyka za rok bieżący. W ten sposób ryzyko ma być szacowane
w sposób ciągły w cyklu rocznym, a zbiorcze opracowanie wyników stanowić będzie
podstawę programowania dalszych działań.
Polityka określa także obowiązki ciążące na poszczególnych podmiotach administracji, w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Przede
wszystkim istnieje obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), którego ważnym komponentem jest m.in. polityka
bezpieczeństwa informacji. Dotychczasowe badania (np. wskazany powyżej audyt)
pokazują, że w wielu jednostkach organizacyjnych nie funkcjonują wciąż odpowiednie rozwiązania w tym zakresie. Zgodnie z sugestią zawartą w Polityce, Minister Administracji i Cyfryzacji przy współpracy Zespołu zadaniowego, zamierza umieścić
w Planie działań punkt dotyczący opracowania i zapewnienia wdrożenia wytycznych,
dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie rozważane jest oparcie się na opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji D.
Kolejnym obowiązkiem określonym w Polityce, ściśle związanym z wyżej wymienionym SZBI, jest ustanowienie w każdej jednostce pełnomocnika ds. bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni. Osoba taka odpowiedzialna będzie za całość zagadnień z tym związanych, w tym w szczególności:
a. realizację obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych
dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
b. opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w organizacji;
c. identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka;
d. przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;
e. opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów
CERT o:
∙ wystąpieniu incydentów komputerowych,
∙ zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych, itp.
Prośba o ustanowienie pełnomocnika i przekazanie jego danych kontaktowych
została przekazana do jednostek wraz z ankietą szacowania ryzyka cyberprzestrzeni.
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Obecnie ok. 100 jednostek organizacyjnych przekazało do MAC informacje o wyznaczeniu pełnomocnika ds. ochrony cyberprzestrzeni.
Polityka duży nacisk kładzie na działania edukacyjne. Jednym z zadań w zakresie edukacji specjalistycznej jest podnoszenie kwalifikacji wspomnianych pełnomocników ds. ochrony cyberprzestrzeni (pkt 3.5.1 Polityki). MAC przygotowuje obecnie
pierwsze dedykowane szkolenie dla pełnomocników, które odbędzie się we wrześniu
tego roku. Poza przekazywaniem praktycznej wiedzy, szkolenia tego typu mają także
w założeniu służyć nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy pełnomocnikami oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Należy wspomnieć, że szkolenia
wpisujące się w cele Polityki, prowadzone są także w ramach projektu „Nowoczesne
kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”, który realizowany jest przez MAC. Szkolenia te prowadzone będą cyklicznie we współpracy z ABW i NASK, a być może także z udziałem
ekspertów ENISA.
W zakresie edukacji powszechnej (pkt 3.5.4 Polityki), MAC także zleciło przeprowadzenie szeregu kampanii, mających na celu propagowanie bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach ogólnych działań, dotyczących promowania społeczeństwa
informacyjnego. W szczególności należy wymienić tu realizację zadania publicznego „Upowszechnienie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”, gdzie
cztery projekty, wyłonione w trybie konkursu, wpisywały się w działania związane ze
wspieraniem bezpiecznego korzystania z Internetu. MAC zamierza, wykorzystując tu
także powołany Zespół zadaniowy, zacieśnić współpracę w tym zakresie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w celu przeprowadzenia szerokiej kampanii edukacyjnej,
skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Uważa się, że ta tematyka
powinna być stale obecna w programach nauczania.
Kolejnym działaniem z zakresu podnoszenia kompetencji, które przewidziane jest
w Polityce, to wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego, jako stałego elementu kształcenia na uczelniach wyższych. Takie działania już są podejmowane
i MAC będzie ściśle współpracowało w tej kwestii z MNiSW.
Kolejnym polem współpracy z MNiSW jest kwestia programów badawczych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przyjmuje się, że podmiotem koordynującym wdrażanie
zapisów Polityki w tym zakresie będzie MNiSW, jako właściwe w sprawach badań
naukowych i prac rozwojowych. Wykaz inicjatyw uwzględniających dynamikę stanu
wiedzy określony zostanie na poziomie projektów szczegółowych, opracowanych na
podstawie Polityki i może być uzupełniany z inicjatywy właściwych podmiotów odpowiedzialnych za jego realizację. Obecnie MAC uczestniczy w projekcie badawczym
„System ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP na potrzeby systemu
zarządzania bezpieczeństwem narodowym RP (SEZBC)”, finansowanym przez NCBiR,
a realizowanym przez konsorcjum kierowane przez Wojskowy Instytut Łączności. Celem projektu jest opracowanie systemu zbierania i analizy informacji o bieżących zagrożeniach cyberprzestrzeni RP.
3. Kiedy możemy się spodziewać pierwszych efektów prowadzonej przez
MAC polityki na rzecz bezpieczeństwa w sieci?
Osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Państwa
jest realizowane poprzez stworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz systemu skutecznej koordynacji i wymiany informacji pomiędzy użytkownikami cyberprzestrzeni.
Podejmowane działania są wynikiem oszacowań ryzyka, prowadzonych przez poszczególne podmioty, w odniesieniu do zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni. Po wykonanym szacowaniu ryzyka i analizie wyników, otrzymamy ogólne dane dotyczące
rodzajów ryzyka, zagrożeń i słabych punktów zdiagnozowanych w każdym z sektorów,
w których poszczególna instytucja działa i za które odpowiada. Na tej podstawie powstanie zbiorcze sprawozdanie i możliwe będzie wystosowanie rekomendacji, zaleceń
i sposobów postępowania z istniejącym ryzykiem, co doprowadzi do skutecznej walki
z zagrożeniami i osiągnięciem akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Państwa.

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

177

Zauważalnymi efektami będą także działania i decyzje podejmowane przez Zespół
ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, którego zadaniem jest usprawnienie procesu
realizacji Polityki oraz zapewnienie skuteczności działań organów władzy państwowej
w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Zespół ten odpowiedzialny jest za przygotowywanie rekomendacji z zakresu wykonania czy koordynacji wszelkich działań
związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni.
Należy tu zauważyć, że Minister Administracji i Cyfryzacji nie posiada żadnych
uprawnień władczych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
Koordynacyjna rola MAC w tym systemie polega na miękkim oddziaływaniu, a skuteczność tych działań jest trudna do zmierzenia. Każda z instytucji administracji państwowej, ale także podmioty prywatne (np. operatorzy telekomunikacyjni) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pewnego wycinka cyberprzestrzeni RP. MAC będzie
wspierać działania tych podmiotów poprzez swoje działania, ale nie może zapewnić
lub gwarantować pełnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. W naszej ocenie i odbieranych przez MAC opiniach interesariuszy, obecne działania zmierzają w dobrym
kierunku i ich intensyfikacja powinna przynieść wymierne efekty już w krótkim horyzoncie czasowym (12–18 miesięcy).
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Roman Dmowski
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
Szanowna Pani Minister!
O prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury od ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rywalizowało aż
jedenaście polskich miast. Każde z nich walczyło o możliwość zaprezentowania kultury nie tylko swojego miasta czy regionu, ale przede wszystkim
kraju. Przez dwa lata trwania procedury wyłaniającej zwycięzcę rząd polski
reprezentowany przez resort kultury deklarował znaczne wsparcie finansowe dla przyszłej Europejskiej Stolicy Kultury potwierdzone uchwałą Rady
Ministrów.
Miasta i regiony uzyskujące status ESK mają szansę na rozwój. Znamy
liczne przykłady renowacji dawnych ośrodków kultury, rewitalizacji terenów
postindustrialnych, promocji miast w skali europejskiej czy wreszcie wzrastającej i utrzymującej się na wysokim poziomie partycypacji w wydarzeniach kulturalnych.
Aby osiągnąć wspomniane lub inne efekty, potrzebne są zewnętrzne nakłady finansowe. W historii ESK sukcesy odnosiły te miasta, które mogły
liczyć na finansowe wsparcie państwa, wsparcie, bez którego ciężko zadbać
zarówno o należyte poziom i skalę wydarzenia, jak i długoterminowe efekty.
Żeby zagwarantować racjonalne wydatkowanie dostępnych na ESK środków, Wrocław potrzebuje konkretnych informacji, przede wszystkim o zakresie i terminie dofinansowania ze strony rządu polskiego. Kontraktowanie
inwestycji i wydarzeń związanych z ESK wymaga odpowiedniego wyprzedzenia, w przeciwnym razie ich koszty mogą znacząco pójść w górę. Brak
odpowiedniego wyprzedzenia w projektowaniu może więc zaowocować niegospodarnością.
Ze smutkiem przyjmuję, że dopiero list komisarza europejskiego do
spraw kultury spowodował rozpoczęcie procedury uchwalania wieloletniego
programu rządowego dla Wrocławia w maju tego roku.
W związku z upływającym czasem i troską o odpowiednią organizację
wydarzeń związanych z projektem Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016,
kieruję do Pani Minister następujące pytanie: kiedy możemy spodziewać się
decyzji dotyczącej dofinansowania projektu ESK we Wrocławiu i w jakiej
będzie ono wysokości?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 26 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Jarosława Obremskiego (nr pisma: BPS/043-59-2565/14) dotyczącego wsparcia finansowego Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu w 2016 r., proszę o przyjęcie następujących
informacji.
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Na wstępie pragnę zapewnić, iż podobnie jak Pan Senator również wyrażam troskę o odpowiednią organizację wydarzeń związanych z projektem Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Zgodnie z projektem Programu Wieloletniego „Europejska
Stolica Kultury 2016”, na operatora Programu wskazano Narodowe Forum Muzyki,
instytucję, która wpisana została do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław, dopiero 22 maja 2014 r. NFM powstało w wyniku
przekształcenia Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego i Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Brak formalnie powołanej instytucji był
jednym z powodów uniemożliwiających działania związane z uchwaleniem Wieloletniego Programu Rządowego. Wersja Programu Wieloletniego, poddana konsultacjom
publicznym, które rozpoczęły się 02 czerwca br., była gotowa już 30 kwietnia br. i od
razu została przesłana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Kancelarii
Premiera. W wyniku zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz
w związku z zastrzeżeniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotychczasowy
projekt PW ESK 2016 musiał ulec zmianie.
Sam proces przygotowania i aplikowania o Wieloletni Program Rządowy jest procedurą długotrwałą, która obejmuje m.in.: dokonywanie uzgodnień i konsultacji wewnątrzresortowych, konsultacji publicznych a także międzyresortowych, uzyskiwanie
pozytywnej opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zgodności projektu ze Średniookresową
Strategią Rozwoju Kraju 2020.
Zgodnie z §22 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów projekty uchwał, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wnoszą, zgodnie z właściwością, członkowie Rady Ministrów oraz z zastrzeżeniem ust. 2–4, stały komitet Rady Ministrów, centralne organy
administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), pełnomocnicy Rządu i wojewodowie, zwani dalej „organami uprawnionymi”. Jednocześnie pragnę poinformować, iż ostateczna kwota dofinansowania w ramach PW ESK 2016 przyjęta zostanie
przez Radę Ministrów w formie uchwały.
Dziękując za zainteresowanie sprawami kultury, łączę wyrazy szacunku.
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Andrzej Wyrobiec
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Przed dwoma tygodniami, posiłkując się raportem Najwyższej Izby Kontroli, jeden z dzienników zwracał uwagę czytelników na brak pełnej transparentności w strukturach służby zagranicznej RP.
Według raportu znaczna część (16%) osób wysyłanych przez MSZ na
placówki nie posiada ani odpowiednich kwalifikacji, ani umiejętności. Wśród
zawodowej służby zewnętrznej pojawiły się osoby legitymujące się dyplomem pedagoga, socjologa, politologa – nieznające przy tym wymaganych
przez ustawę dwóch języków obcych.
Drugim akcentowanym przez NIK mankamentem jest nazbyt częste
nadawanie stopni dyplomatycznych w tak zwanym trybie wyjątkowym.
Oznacza to, że w niektórych przypadkach dyplomatami stosunkowo wysokiej rangi (na przykład I sekretarzami) zostają ludzie kompletnie do tej roli
nieprzygotowani – we wspomnianym przypadku to konserwator zabytków
i były przedsiębiorca.
Podkreślanym w raporcie faktem jest przejrzystość co do zdecydowanej
większości wybranych, niemniej jednak komentatorzy mówią o przedkładaniu znajomości nad umiejętności. Ministerstwo broni się, wskazując na
brak wewnątrz struktur chętnych na wyjazd na placówkę. Eksperci jednak
zwracają uwagę na wątpliwej jakości warunki oferowane młodym, dobrze
wykształconym ludziom oraz na problem z przejściem przez proceduralne
wymogi (trzystopniowy egzamin na aplikację).
W związku z poruszonym problemem, chciałbym zapytać:
Po pierwsze, jak duże jest zainteresowanie absolwentów naborem na
aplikację dyplomatyczno-konsularną?
Po drugie, jaki jest odsetek osób, którym udaje się przejść przez wszystkie etapy rekrutacji?
Po trzecie, czy według Pana Ministra warunki proponowane przyszłym
dyplomatom są wystarczające? W jaki inny sposób można zachęcić potencjalnych kandydatów do obrania takiej ścieżki zawodowej?
Po czwarte, co jeszcze planuje zrobić MSZ, aby zmniejszyć liczbę osób
rekrutowanych w trybie wyjątkowym?
Po piąte, jaki jest klucz rekrutacji pozaaplikacyjnej?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 26 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego (BPS/043-59-2566/14) złożone podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r.,
uprzejmie informuję.
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Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony osób, które wiążą swoją karierę zawodową ze służbą zagraniczną.
Corocznie do udziału w konkursie zgłasza się średnio ponad 200 kandydatów, którzy w większości spełniają wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o konkursie,
wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną, tj. posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, potwierdzoną znajomość dwóch języków obcych na poziomie co najmniej C1, obywatelstwo
polskie oraz zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wykazywania się odpowiednim stanem zdrowia psychicznego i fizycznego, o którym mowa w przepisach
o rodzajach badań lekarskich oraz rodzajach dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej.
Dane statystyczne wskazują, że w roku 2012 do udziału w konkursie na 15 miejsc
zaoferowanych przez Ministerstwo, zgłosiło się 150 osób. Wszystkie etapy naboru,
tj. badanie formalne dokumentów, część pisemną konkursu składającą się z testu
wiedzy oraz opracowania pisemnego, część ustną oraz pozytywny wynik badania predyspozycji do zatrudnienia w służbie zagranicznej, zaliczyły 43 osoby, tj. ok. 30%
zdających. Z kolei w roku 2013 na 20 zaoferowanych przez MSZ miejsc wpłynęło łącznie 380 aplikacji. Wszystkie etapy naboru, tj. badanie formalne dokumentów, część
pisemną konkursu składającą się z testu wiedzy oraz opracowania pisemnego, część
ustną oraz pozytywny wynik badania predyspozycji do zatrudnienia w służbie zagranicznej zaliczyło 21 osób tj. ok. 5% kandydatów.
Warunki proponowane przyszłym dyplomatom są adekwatne do posiadanej
przez nich wiedzy i umiejętności. Po rocznym szkoleniu w Polskim Instytucie Dyplomacji, składającym się z części teoretycznej, czyli sześciomiesięcznego cyklu szkoleń
specjalistycznych oraz części praktycznej obejmującej staże zawodowe w departamentach i biurach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również na placówkach
zagranicznych, aplikanci przystępują do egzaminu końcowego, którego efektem jest
uzyskanie pierwszego stopnia dyplomatycznego w służbie zagranicznej. Kwestie
awansowania, w tym również w zakresie wynagrodzenia, zawarte są w wewnętrznych
regulacjach. Przewidują one jasne zasady awansowania uwarunkowane stażem oraz
oceną realizacji zadań.
Corocznie przy ogłaszaniu konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną Ministerstwo Spraw Zagranicznych stara się dotrzeć do jak najszerszego grona osób i zainteresować ich udziałem w konkursie. Ogłoszenie o naborze ukazuje się w różnych
środkach masowego przekazu. Potencjalni kandydaci do pracy w służbie zagranicznej mogą liczyć na ciekawy program różnorodnych zajęć, których celem jest przede
wszystkim wykształcenie umiejętności praktycznych, na których opiera się warsztat
dyplomaty. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dyplomatów, wykładowców
akademickich i ekspertów. Na potrzeby aplikacji Polski Instytut Dyplomacji przygotowuje ponadto autorskie programy szkoleń i wykładów, które realizowane są przy
pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych.
Nabór na stanowiska urzędnicze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz na stanowiska wyższe w służbie cywilnej będące kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej odbywa się wyłącznie w drodze otwartych i konkurencyjnych postępowań
rekrutacyjnych, których zasady określa ustawa o służbie cywilnej. Ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do konkursu na wolne stanowisko pracy w MSZ mogą przystąpić wszystkie osoby spełniające
wymagania niezbędne opisane w ogłoszeniu o naborze.
Ustawa o służbie zagranicznej nie określa zasad rekrutacji na wolne stanowiska
w służbie zagranicznej w placówkach zagranicznych. Obsada takich stanowisk odbywa się w trakcie wewnętrznych postępowań rekrutacyjnych. Nabór ten skierowany jest w pierwszej kolejności do pracowników Ministerstwa. W przypadku braku
możliwości skierowania pracownika MSZ do pracy w placówce zagranicznej, Dyrektor
Generalny Służby Zagranicznej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu naboru zewnętrznego. Informacje o naborach na placówki zagraniczne również są zamieszczane
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na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl). Przykładem takiego naboru jest nabór prowadzony do rezerwy konsularnej czy rezerwy
administracyjno-finansowej.
Jednocześnie pragnę poinformować, że jedną z cech charakterystycznych służby
zagranicznej jest możliwość nawiązywania stosunku pracy na czas określony, związany tylko z realizacją określonych obowiązków w placówce zagranicznej. Ustawa o służbie zagranicznej nadaje uprawnienia Dyrektorowi Generalnemu Służby Zagranicznej
i upoważnia go do wyznaczania stanowiska w służbie zagranicznej oraz odwoływania
z niego. Osoby zakwalifikowane na poszczególne stanowiska w placówkach zagranicznych, przed ich objęciem przechodzą cykl szkoleń przedwyjazdowych, a ich wyjazd
uwarunkowany jest pozytywnym zaliczeniem organizowanych egzaminów nadających
uprawnienia do wykonywania określonych zadań w placówkach zagranicznych.
Podsekretarz Stanu
w z. Katarzyna Kacperczyk
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W naszym kraju zwiększa się liczba osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Nie istnieje terapia przyczynowa umożliwiająca zahamowanie dalszego rozwoju choroby. Stosowane jest natomiast leczenie objawowe, które –
zwłaszcza w pierwszych latach choroby – pozwala skutecznie kontrolować
jej objawy i przez dłuższy czas umożliwia chorym zachowanie sprawności
ruchowej i samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Stały postęp
choroby powoduje jednak, że stopniowo maleje skuteczność leków doustnych pomimo systematycznego dostosowywania sposobu ich dawkowania
do stanu chorego. Znaczącą poprawę sprawności ruchowej i komfortu życia
można uzyskać, stosując głęboką stymulację mózgu lub podając leki w sposób zapewniający ich stały poziom w układzie nerwowym.
Głęboka stymulacja mózgu polega na umieszczeniu w odpowiedniej
strukturze mózgu elektrod, które połączone są przewodem z umieszczonym
pod skórą na klatce piersiowej stymulatorem. Parametry stymulacji są dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta. Zazwyczaj po wszczepieniu
DBS zmniejszana jest dawka leków doustnych. Baterie w stosowanych
obecnie stymulatorach wystarczą na kilka lat ich pracy. Jest to dostępna
w Polsce, całkowicie refundowana przez NFZ metoda leczenia i liczba chorych ze wszczepionymi stymulatorami DBS powoli, ale systematycznie wzrasta. DBS nie może być zastosowana u wszystkich pacjentów ze względu
na występowanie przeciwwskazań do tej metody leczenia. Należy do nich
między innymi depresja, łagodne otępienie i przebyty udar mózgu.
Jeśli chodzi o metody leczenia farmakologicznego polegającego na ciągłym podawaniu leków, to istnieją dwa systemy. Pierwszy – system Duodopa
– polega na stałym podawaniu żelu zawierającego lewodopę przez specjalną
pompę do cewnika umieszczonego w jelicie chorego. Takie rozwiązanie zapewnia stałe stężenie leku w mózgu i w rezultacie znaczną poprawę stanu
chorego, prowadzącą do istotnego zwiększenia sprawności ruchowej i odzyskania możliwości samodzielnego wykonywania wielu czynności życia
codziennego. Drugie rozwiązanie polega na ciągłym wlewie podskórnym,
również przy zastosowaniu specjalnej pompy, innego leku – apomorfiny.
Skuteczność DBS i obu metod farmakologicznych opartych na ciągłym podawaniu leku jest porównywalna. DBS nie może być zastosowana – ze
względu na przeciwskazania do tej formy terapii – u około połowy pacjentów
kwalifikujących się do takiego leczenia. U tej grupy chorych powinno być prowadzone leczenie farmakologiczne oparte na systemach stałego podawania
leku. Niestety, żadna z tych form leczenia farmakologicznego nie jest w Polsce dostępna ze względu na brak refundacji NFZ.
Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia liczby metod leczenia choroby Parkinsona refundowanych przez NFZ.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Owczarek
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Odpowiedź
Warszawa, 2014.08.21
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Andrzeja Owczarka, Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej, złożone podczas 59. posiedzenia Senatu w dniu 24 lipca 2014 r., przesłane
przy piśmie BPS/043-59-2567/14 z dnia 30 lipca 2014 r., w sprawie zwiększenia refundowanych metod leczenia choroby Parkinsona, przekazuję następujące informacje.
Pragnę zapewnić, iż Minister Zdrowia dostrzega istotność stanu klinicznego
w przypadku omawianego schorzenia, jak również konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do szerokiego wachlarza optymalnych metod leczenia i rehabilitacji
w ramach ograniczonego budżetu. Minister Zdrowia – w ramach swoich kompetencji
– podejmuje działania mające na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podstawę działań stanowią przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Świadczenia opieki zdrowotnej zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane, finansowane są ze
środków publicznych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przysługują zatem wszystkim świadczeniobiorcom, w tym osobom chorym na chorobę Parkinsona, kwalifikującym się do danego typu leczenia. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy
świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.
Pragnę zaznaczyć, iż osoby z chorobą Parkinsona mają zapewniony dostęp do leczenia szpitalnego w ramach oddziałów neurologii, chorób wewnętrznych, geriatrii, na
podstawie skierowania lekarza, zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych (grupa
bazowa A35: choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego OUN). W ramach leczenia szpitalnego na oddziale neurochirurgii dostępna jest także, w odniesieniu do osób z chorobą Parkinsona, procedura wszczepienia stymulatora struktur
głębokich mózgu oraz wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu
(grupy bazowe A03 i A04).
Ponadto, z uwagi na postępujący charakter choroby Parkinsona, osoby z tą jednostką chorobową mają zagwarantowany także dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji oraz leczenia uzdrowiskowego.
Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego zwiększenia dostępnych metod leczenia
farmakologicznego, które mogłyby przyczynić się do poprawy jakości życia chorego
z chorobą Parkinsona, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W leczeniu farmakologicznym, zgodnie z wytycznymi ekspertów z dziedziny neurologii, stosowane są: lewodopa, agoniści receptorów dopaminowych, leki cholinolityczne, amantadyna, inhibitory monoaminooksydazy typu B. Leki te są aktualnie finansowane ze środków publicznych. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia
24 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca
2014 r. we wskazaniu choroba i zespół Parkinsona refundacją objęte są leki zawierające następujące substancje czynne: Amantadinum, Biperidenum, Piribedilum, Ropinirolum, Selegilinum, Levodopum + Benserazidum oraz Levodopum + Carbidopum
z poziomem odpłatności 30% lub ryczałt. Dla tej grupy pacjentów refundowane są
również inhibitory acetylocholinoesterazy – leki zawierające substancję czynną donepezilum finansowane z budżetu płatnika publicznego we wskazaniu „otępienie w prze-
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biegu choroby Parkinsona”. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Narodowy Fundusz
Zdrowia wydatki ponoszone przez płatnika publicznego na refundację samych leków
z grupy ATC N04 (Przeciwparkinsonowe) w latach 2012–2013 wyniosły odpowiednio:
ok. 69,5 mln zł (2012 r.) oraz 76,6 mln zł (2013 r.).
Dla przytoczonych przez Pana Senatora technologii: Duodopa (lewodopa w postaci
żelu podawanego za pomocą pompy dojelitowej) i Dacepton (apomorfina podawana
podskórnie w postaci pompy) procedowane są wnioski o objęcie refundacją w ramach
programów lekowych, jednak w chwili obecnej nie są prowadzone w tym zakresie żadne czynności administracyjne z uwagi na zawieszenie postępowań na wniosek podmiotów uprawnionych. W przypadku podjęcia postępowań wnioski będą dalej procedowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W omawianych przypadkach, z uwagi
na wydane w pierwszej instancji decyzje o odmowie objęcia refundacją i ustalenia
urzędowej ceny zbytu dla ww. produktów, dalsze procedowanie będzie polegało na
ponownym rozpatrzeniu spraw, w oparciu o całość zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych, w tym z uwzględnieniem przez Ministra Zdrowia stanowisk podmiotów opiniodawczo-doradczych, w szczególności rekomendacji Prezesa AOTM oraz
stanowiska Komisji Ekonomicznej. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi po ponownej
weryfikacji kryteriów z art. 12 ustawy o refundacji, których spełnienie Minister Zdrowia zobowiązany jest ocenić przed podjęciem decyzji refundacyjnej.
Pragnę zapewnić, że istotność stanu klinicznego w przypadku omawianego schorzenia, konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do optymalnych metod leczenia
na każdym etapie choroby oraz potrzeba uzyskania jak największych efektów zdrowotnych w ramach ograniczonego budżetu oznaczają, iż włączenie przedmiotowych
terapii lekowych do systemu refundacyjnego, podobnie jak to uczyniły inne kraje europejskie, jest także jednym z celów krajowej polityki lekowej. Należy przy tym zaznaczyć, iż w Polsce – podobnie jak we wszystkich krajach – priorytetem systemu
opieki zdrowotnej jest sprawiedliwe społecznie gospodarowanie publicznymi środkami przeznaczonymi na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Ustawa o refundacji
nakłada na Ministra Zdrowia obowiązek gospodarowania środkami pochodzącymi ze
składek obywateli w sposób racjonalny tj. zapewniający wszystkim obywatelom, mającym zróżnicowane potrzeby zdrowotne, sprawiedliwy dostęp do skutecznych terapii.
Podstawą tak rozumianej sprawiedliwości społecznej jest podejmowanie decyzji dotyczących alokacji publicznych zasobów systemowych w oparciu o jednolite, powtarzalne i przejrzyste kryteria stosowania wobec zróżnicowanych potrzeb zdrowotnych
wielu grup pacjentów. Narzędziem stosowanym do obiektywizacji oceny skuteczności,
efektywności oraz bezpieczeństwa porównywanych ze sobą różnych leków jest ocena
technologii medycznych. Złożone analizy farmakoekonomiczne pozwalają na ocenę takich parametrów jak ilość uzyskanych lat życia, ocena jakości życia oraz relacja tych
wartości do kosztów analizowanej terapii. Pozwala to na obiektywizację podejmowanych decyzji poprzez ocenę tzw. koszt-efektywności. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wszystkie decyzje refundacyjne skutkują wydatkowaniem środków na obrany cel
i stanowią jednocześnie decyzje odmowne dla alternatywnych celów. Dlatego właśnie
tak ważne jest określenie poziomów akceptowalności społecznej kosztów technologii
medycznej i zasad realizacji naczelnej zasady równości obywateli i sprawiedliwości
w aspektach refundacji leków. Doświadczenia wielu krajów wskazują, iż poziom kosztów farmakoterapii musi pozostawać w odgórnie określonej relacji do zasobów systemowych. W tym celu należy w sposób obiektywny ocenić korzyści stosowanej terapii
oraz koszty tej terapii. Pod pojęciem korzyści rozumiemy zarówno wydłużenie życia,
jak i poprawę jakości życia, która jest pochodną ustępowania objawów chorobowych.
Powyższe odnosi się do kosztu terapii wyrażonej jako wielokrotność produktu krajowego brutto. Za racjonalny próg akceptowalnego społecznie, sprawiedliwego kosztu
terapii uznaje się w różnych krajach 1,5–3,0 PKB za 1 rok życia skorygowanego o jakość, tj. w warunkach polskich 3xPKB per capita, tj. 111 381 PLN/QALY. Niestety,
zgodnie z rekomendacjami Prezesa AOTM żadna z omawianych technologii lekowych,
nie jest terapią kosztowo efektywną (ICUR przekracza ustawowy próg efektywności
kosztowej równy 3xPKB per capita). Wydanie decyzji pozytywnej i akceptacji tak wysokich kosztów oznaczałoby niesprawiedliwe, nierówne traktowanie wybranej grupy po-
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trzebujących obywateli i jednocześnie pozbawienie innych chorych dostępu do oczekiwanej przez nich innowacyjnej terapii. Warto w tym miejscu zauważyć, iż wskaźniki
stosowane w analizie kosztów-użyteczności pozwalają na jednoczesną ocenę efektów
terapii, bezpieczeństwa, powikłań i poprawy jakości życia. Tym samym technologie,
które uzyskują bardzo wysoki koszt za 1 QALY charakteryzują się jednocześnie skrajnie wysoką ceną oraz relatywnie niskim efektem terapeutycznym mierzonym jakością
i czasem pozyskiwanego życia.
Pragnę zapewnić, iż Minister Zdrowia, realizując politykę zdrowotną państwa, kieruje się zasadami medycyny opartej na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności terapii i bezpieczeństwa oraz oceny technologii medycznych. Powyższe zasady mają służyć dobru pacjentów i zmierzają do zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego, uzyskania efektów o największej wartości oraz optymalnego wykorzystania dostępnych środków. Tym samym Minister Zdrowia dokłada
wszelkich starań, aby leczenie pacjentów było na jak najwyższym poziomie, możliwym
do osiągnięcia w ramach ograniczonego budżetu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Piotr Warczyński

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka,
Przemysława Błaszczyka, Wojciecha Skurkiewicza,
Macieja Klimy, Zdzisława Pupy, Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia oraz Bohdana Paszkowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Zbrodnicze zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych nad terytorium Ukrainy stało się przedmiotem międzynarodowego śledztwa. Czarne
skrzynki badane są w Wielkiej Brytanii, sekcje zwłok ofiar przeprowadzane
są w Holandii, oględziny miejsca katastrofy przeprowadzają eksperci z Malezji. Widzimy, że wyjaśnienie okoliczności tej zbrodniczo spowodowanej katastrofy jest przedmiotem zainteresowania i wspólnych prac wielu państw.
Ta sytuacja drastycznie kontrastuje z tym, co się działo po katastrofie
smoleńskiej i co się dzieje aż do chwili obecnej.
Pragniemy podkreślić, że katastrofa smoleńska nadal nie jest wyjaśniona. Nadal trwa śledztwo zarówno polskiej, jak i rosyjskiej prokuratury. Nadal kluczowe dowody – czarne skrzynki i wrak – pozostają w Rosji, a jednej
z czarnych skrzynek do chwili obecnej nie odnaleziono, co budzi poważne podejrzenia, czy nie została ona świadomie ukryta. Nadal też – opieramy się na
oficjalnych odpowiedziach Pana Prokuratora Generalnego – nie została wykluczona wersja śledcza, że do katastrofy doszło z winy osób trzecich. Nadal
nie została wykluczona wersja zamachu na polski samolot, a w kontekście
tego, co ostatnio stało się na Ukrainie, zasługuje ona na szczególną uwagę.
Mamy w związku z tym pytania zarówno do Pana Premiera, jak i do Pana
Prokuratora Generalnego: czy patrząc na „umiędzynarodowione” śledztwo
w sprawie katastrofy na Ukrainie, nie uważają Panowie, że należałoby dążyć do międzynarodowego śledztwa również w sprawie katastrofy smoleńskiej? Czy nie należałoby właśnie teraz użyć nacisku międzynarodowego na
władze Rosji, żeby przynajmniej oddały kluczowe dowody, to znaczy czarne
skrzynki i wrak?
Zdajemy sobie sprawę, że minęły już ponad cztery lata od katastrofy
w Smoleńsku, ale jej przyczyny wciąż są badane, warto więc wykorzystać
doświadczenie związane z tym, co się dzieje wokół katastrofy na Ukrainie.
Prosimy pana Premiera i Pana Prokuratora Generalnego o zajęcie stanowisk
w tej sprawie.
Z poważaniem
Bogdan Pęk			
Grzegorz Wojciechowski		
Robert Mamątow		
Marek Martynowski		
Andrzej Pająk			
Przemysław Błaszczyk		

Wojciech Skurkiewicz
Maciej Klima
Zdzisław Pupa
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Bohdan Paszkowski
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Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU
do spraw WYJAŚNIANIA OPINII PUBLICZNEJ
TREŚCI INFORMACJI I MATERIAŁÓW
DOTYCZĄCYCH PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI
KATASTROFY LOTNICZEJ
z dnia 10 KWIETNIA 2010 r.
POD SMOLEŃSKIEM
Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Oświadczenie Państwa Senatorów, złożone podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca br., poniżej przedstawiam stanowisko w tej sprawie.
Podzielając zdanie Państwa Senatorów, że sytuacja po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych w dniu 17 lipca br. nad terytorium Ukrainy w rejonie toczących się walk zbrojnych jest całkowicie odmienna, niż po katastrofie samolotu
Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r., która nastąpiła na terytorium Federacji Rosyjskiej w czasie pokoju pragnę przypomnieć, że w przeciwieństwie do samolotu B777
malezyjskich linii lotniczych, samolot Tu-154M nr 101 nie został zestrzelony. Przyczyną katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem było zejście poniżej minimalnej
wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową,
oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią.
Zarówno w przypadku Tu-154M jak i B777 w odniesieniu do prowadzenia badań
w celach profilaktycznych przyjęto zasady określone w Załączniku nr 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Kwestie ustalenia odpowiedzialności
w oparciu o postępowania karne prowadzone są natomiast według innych procedur.
Jeśli chodzi o śledztwo międzynarodowe, Państwo Senatorowie, którzy współuczestniczą w tworzeniu prawa, nie mogą ignorować faktu, iż relacje między państwami oparte są na fundamentalnej zasadzie suwerenności. Zgodnie z Załącznikiem
nr 13 do Konwencji Chicagowskiej, suwerenną decyzję o przekazaniu badań podejmuje państwo, na którego terytorium zaistniał wypadek lotniczy. Tym samym nie
można kwestionować podjętej przez władze Ukrainy decyzji o przekazaniu stronie holenderskiej badania tego zdarzenia. O przyczynach przekazania można jedynie spekulować, mając świadomość, że w chwili podejmowania tej decyzji teren katastrofy był
opanowany przez separatystów.
Zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku nr 13 do Konwencji Chicagowskiej,
jednym z podstawowych obowiązków państwa, na którego terytorium doszło do katastrofy, jest zagwarantowanie udziału przedstawicieli państw zainteresowanych w procesie badawczym. Realizacja takiego obowiązku wyraża się poprzez dopuszczenie do
badania przedstawiciela akredytowanego i jego doradców, co zostało zrealizowane zarówno w przypadku Tu-154M jak i B777.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zadanie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej zostało powierzone niezależnej polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która w oparciu o polskie przepisy, latem 2011 roku
opublikowała Raport oraz Protokół z załącznikami, w których to dokumentach jednoznacznie wskazano na przyczyny i okoliczności zaistnienia katastrofy Tu-154M, a także określono ponad 40 zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, których wprowadzenie
powinno zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości.
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Prowadząc badanie katastrofy smoleńskiej, KBWL LP korzystała z dostępu do dowodów – w tym rejestratorów dźwięku i danych (tzw. czarnych skrzynek), wraku oraz
miejsca zdarzenia.
Pragnę w tym miejscu nadmienić, że do dzisiaj, przedstawiciele holenderskiej komisji badającej wypadek samolotu B777 zestrzelonego nad wschodnią Ukrainą nie
byli na miejscu wypadku i nie mają dostępu do wraku samolotu.
Jak słusznie Państwo Senatorowie wskazali, postępowanie prowadzone przez prokuraturę polską jak i rosyjską nadal trwa, a strona polska złożyła, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami międzynarodowymi, wnioski o zwrot wraku
samolotu Tu-154M wraz z jego wyposażeniem, w tym rejestratorów pokładowych.
Wnioski Ministra Spraw Zagranicznych w tym zakresie są systematycznie kierowane
do strony rosyjskiej.
Z wyrazami szacunku
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Maciej Lasek

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 19.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) oraz
art. 49 ust. 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (tekst jednolity – M.P. z 2014 r., poz. 529), przedstawiam na ręce Pana
Marszałka pisemną odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Pęka,
wspólnie z innymi senatorami, podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca
2014 r., dotyczące śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemarszałek Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, przy
piśmie oznaczonym sygnaturą BPS/043-59-2568-PGr/14 z dnia 30 lipca 2014 r.
Śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 10 kwietnia 2010 r. w pobliżu lotniska
wojskowego na terenie Federacji Rosyjskiej nieumyślnego sprowadzenia katastrofy
w ruchu powietrznym, w wyniku którego śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie samolotu Tu-154M, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński oraz członkowie załogi wskazanego statku powietrznego, tj. o czyn z art. 173 §2 i 4 k.k., prowadzone jest przez prokuraturę w oparciu o przepisy polskiej procedury karnej. Jednak fakt, iż do katastrofy
samolotu doszło na terenie innego suwerennego państwa, z istoty swej wpływa na
tempo pozyskiwania dowodów. W trakcie śledztwa Wojskowa Prokuratura Okręgowa
w Warszawie występowała z wnioskami o międzynarodową pomoc prawną do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Królestwa Danii i Federacji Rosyjskiej. Łącznie skierowano
ponad trzydzieści takich wniosków.
Biegli powołani w toku tego postępowania przygotowawczego, opracowując opinie w sprawie katastrofy lotniczej, mieli i mają dostęp do kluczowych dowodów w tej
sprawie znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym rejestratorów samolotu Tu-154M nr 101, jak i samego wraku oraz jego elementów. To polscy biegli
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wykonali kopie zapisów rejestratorów (tzw. czarnych skrzynek), a także badali stan
taśmy, na której dokonano zapisu rozmów i dźwięków w kokpicie. W opinii wydanej
przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, który jest
niekwestionowanym autorytetem krajowym i światowym w tego typu badaniach, biegli jednoznacznie stwierdzili, iż taśma magnetyczna, na której zarejestrowany został
zapis dźwięków, nie nosiła śladów jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich. Podkreślić
należy, iż poddawane badaniom rejestratory zawierają wszystkie informacje w zakresie pracy parametrów samolotu, który uległ katastrofie w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Prowadząca sprawę polska prokuratura od samego początku zabiegała i nadal
zabiega o zwrot do Polski wraku i wszystkich jego elementów, o co zwrócono się już
w pierwszym wniosku o pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej, opracowanym w dniu
katastrofy. Postulat ten był wielokrotnie ponawiany w kolejnych wnioskach rekwizycyjnych oraz spotkaniach roboczych z przedstawicielami Komitetu Śledczego FR
i Prokuratury Generalnej FR.
Natomiast poza kompetencjami polskiej prokuratury pozostaje sugerowane przez
Panów Senatorów „umiędzynarodowienie” śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej,
którzy powołują się na przypadek katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych
na terenie Ukrainy. Prokuratura polska nie ma bliższej wiedzy na temat charakteru
i sposobu prowadzenia postępowań karnych dotyczących katastrofy malezyjskiego
Boeinga, zaistniałej na terenie Ukrainy, poza informacjami środków przekazu. Analiza
przekazu medialnego wskazuje jednak, iż nie wszyscy dziennikarze i komentatorzy
odróżniają postępowanie karne od badania przyczyn katastrofy, prowadzonego przez
stosowne komisje badające wypadki lotnicze, zamiennie określając je tym samym terminem „śledztwa”.
W tym miejscu należy odnieść się też do wysuwanych niekiedy sugestii niektórych
uczestników debaty publicznej, dotyczących powołania międzynarodowego zespołu do
prowadzenia postępowania karnego w sprawie katastrofy smoleńskiej.
Oczywiste jest, iż członkami takiego zespołu byliby przedstawiciele organów ścigania Polski, a także Federacji Rosyjskiej, na terenie której doszło do katastrofy i które
to państwo również prowadzi odrębne postępowanie karne w tej sprawie.
Możliwość powołania wspólnych zespołów śledczych przewiduje art. 589b Kodeksu postępowania karnego, który stanowi implementację postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów
dochodzeniowo-śledczych (2002/465/WSiSW) – Dz.U.UE.L.2002.162.1 i Dz.E.UE-sp.19-6-15. Instytucja wspólnych zespołów śledczych została również uregulowana w art. 13 Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r.
(Dz. U. z 2007, Nr 135, poz. 950) oraz w art. 20 Drugiego Protokołu Dodatkowego sporządzonego w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 139, poz. 1476). Federacja
Rosyjska nie jest jednak stroną żadnej z tych konwencji, co uniemożliwia podjęcie
działań zmierzających w kierunku powołania wspólnego zespołu śledczego. Powołanie
takiego zespołu nie jest także możliwe na zasadzie wzajemności przewidzianej w art.
589b Kodeksu postępowania karnego, gdyż nie pozwalają na to przepisy regulujące
procedurę karną, które obowiązują w Federacji Rosyjskiej.
W tej sytuacji obrót prawny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską
odbywa się w oparciu o przepisy Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych podpisanej w Strasburgu w dniu 20 kwietnia 1959 r. (Dz. U. z 1999 r.,
Nr 76, poz. 854), która jednak nie przewiduje powołania wspólnych zespołów śledczych,
a także Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie
w dniu 16 września 1996 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 83, poz. 750), ale jedynie w zakresie postanowień, które w sposób szczegółowy regulują sprawy z zakresu pomocy prawnej.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Bogdana Pęka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka,
Wojciecha Skurkiewicza, Macieja Klimy,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,
Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego
oraz Zdzisława Pupy
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Dotarły do nas skargi od rolników, którzy bezskutecznie próbują poznać
listę beneficjentów pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią e-coli.
Kryzys ten bardzo mocno dotknął tysiące gospodarstw w Polsce, była
na ten cel przeznaczona pomoc z Unii Europejskiej, ale kontrola NIK wykazała, że na skutek błędnych informacji część rolników została pozbawiona
możliwości ubiegania się o tę pomoc. Sprawa budzi kontrowersje i emocje,
a zainteresowani skarżą się na brak dostępu do informacji o beneficjentach
tej pomocy. My też nie znaleźliśmy nigdzie listy beneficjentów, a przecież powinna być ona jawna i dostępna dla opinii publicznej, co zresztą potwierdził
niedawno unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Cioloș w rozmowie z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego Januszem Wojciechowskim i Zbigniewem Kuźmiukiem.
Prosimy Pana Ministra o wskazanie, gdzie można się zapoznać z listą
beneficjentów wspomnianej pomocy.
Z poważaniem
Bogdan Pęk			
Grzegorz Wojciechowski		
Robert Mamątow		
Marek Martynowski		
Andrzej Pająk			
Wojciech Skurkiewicz		

Maciej Klima
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Przemysław Błaszczyk
Bohdan Paszkowski
Zdzisław Pupa

Odpowiedź
Warszawa, 2014.09.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
W związku z oświadczeniem, złożonym przez senatora Bogdana Pęka wspólnie
z innymi senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r.,
załączonym do pisma znak BPS/043-59-2569/14 z dnia 30 lipca 2014 r., niniejszym
przekazuję Panu Marszałkowi, zgodnie z właściwością, odpowiedź na pytania zadane
w ww. oświadczeniu.
Z powodu skarg napływających ze strony producentów warzyw, którzy czuli się
poszkodowani, ponieważ nie otrzymali rekompensaty w ramach mechanizmu pomocy
dla poszkodowanych w wyniku wybuchu epidemii bakterii E. coli, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło w dniach 3–11 października 2011 r. kontrolę
w centrali Agencji Rynku Rolnego i w Oddziale Terenowym ARR Kielce w zakresie
działań informacyjnych. Kontrola dotyczyła sposobu informowania, czyli wyjaśnienia
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czy Agencja Rynku Rolnego, która została wyznaczona jako instytucja zobowiązana
do zebrania wniosków od producentów i ich skontrolowania, przekazała im właściwe
informacje. W szczególności zakres kontroli w Oddziale Terenowym w Kielcach obejmował formy i zakres informacji, zapewnienie bezpośredniego dotarcia z informacjami
do rolników i częstotliwość informowania.
Z kontroli wynika, że Agencja Rynku Rolnego w dostatecznym stopniu i właściwie
poinformowała o warunkach ubiegania się o rekompensaty. Agencja Rynku Rolnego
po wejściu w życie krajowych przepisów opublikowała na swojej stronie internetowej
warunki uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu
kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”, w tym wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami oraz na bieżąco informowała potencjalnych beneficjentów, poprzez dostępne kanały informacyjne tj. prasę, radio, Internet i telewizję
o możliwościach i warunkach koniecznych do spełnienia w celu otrzymania wsparcia.
Informacje na ten temat były także przekazane do instytucji działających na rzecz
rolników, tj. urzędów gmin, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, ARiMR, Izb
Rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego. W sumie informacje zostały rozesłane do
ponad 300 różnych instytucji.
Należy podkreślić, że okres, w którym mogła być przeprowadzona akcja informacyjna był bardzo krótki – od 18 czerwca 2011 r., tj. od daty publikacji rozporządzenia
Komisji do 30 czerwca 2011 r., kiedy upływał termin przeprowadzania działań podlegających rekompensatom i został wykorzystany w najlepszy możliwy sposób. W okresie od 1 maja do 11 lipca 2011 r., tj. w okresie, w którym w mediach europejskich
pojawiła się informacja o skażeniu warzyw bakterią E. coli, do końca okresu składania
przez producentów wniosków o rekompensaty, w polskich mediach publicznych ukazał się szereg informacji, w tym: 7 komunikatów do PAP, 92 artykuły prasowe, 148 informacji w Internecie, 73 emisje telewizyjne, 147 audycji radiowych.
W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków nieprawidłowego, tj. niezgodnego
z obowiązującymi przepisami, informowania przez Agencję Rynku Rolnego o możliwościach skorzystania z tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania sektora
owoców i warzyw.
Odnosząc się do kwestii braku dostępu do informacji o beneficjentach, którzy
otrzymali rekompensaty w związku z poniesionymi stratami w wyniku wybuchu epidemii bakterii E. coli, przedstawiam poniższe informacje.
Przetwarzanie, w tym również udostępnianie (zgodnie z definicją przedstawioną
w przepisie art. 7 pkt 2 dalej cytowanej ustawy) danych osobowych regulują przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby,
której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. W art. 23 tej ustawy określono zasady przetwarzania danych osobowych, w tym
również ich udostępniania. Zgodnie z ust. 1 ww. artykułu przetwarzanie danych jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych;
2. jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej
stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla
dobra publicznego;
5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Jednocześnie zgodnie z art. 5 przedmiotowej ustawy, jeżeli przepisy odrębnych
ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż to wynika z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw.
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Należy zauważyć, że Agencja Rynku Rolnego, która jest administratorem danych
beneficjentów uczestniczących w mechanizmach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, w tym także beneficjentów zakończonego już tymczasowego mechanizmu wsparcia
dla sektora owoców i warzyw ustanowionego w związku z wybuchem epidemii bakterii
E. coli, działa również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633
z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy w mechanizmach administrowanych
przez ARR, w tym dotyczących WPR, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania, mogą uczestniczyć przedsiębiorcy wpisani do centralnego rejestru przedsiębiorców. Rejestr ten nie jest publikowany. Jednocześnie w myśl ust. 8 przedmiotowego
artykułu dane indywidualne zawarte w rejestrze mogą być udostępniane wyłącznie
organom sprawującym nadzór nad Agencją oraz organom statystyki publicznej, natomiast dane zbiorcze mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej
prowadzącym systemy informacyjne. Z wyżej cytowanego przepisu wynika, że ARR
nie jest upoważniona do przekazywania jakichkolwiek danych indywidualnych przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję, organom lub osobom niewymienionym w tym przepisie.
Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że dane osobowe uczestników tego
mechanizmu były również objęte ochroną z uwagi na wyrok Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r., który stwierdzał, że nieważne są te aspekty
prawodawstwa UE, które wymagają publikowania informacji dotyczących osób fizycznych będących beneficjentami środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wyrok uwzględniał prawo do poszanowania życia prywatnego i prawo do ochrony
danych osobowych zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Dwa tygodnie temu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło
informację o funkcjonowaniu w pierwszym półroczu nowego programu wsparcia młodych małżeństw, zwanego popularnie MdM. W informacji tej można
dostrzec optymizm wynikający z liczby złożonych i podpisanych umów –
przypominam: około sześć tysięcy czterysta – a także z udziału w tym programie małżeństw obdarzonych dziećmi, który wyniósł około 45%. Dobrą wiadomością jest zapowiedziana korekta programu wspierająca jeszcze bardziej
rodziny dzietne i poszerzenie grona uprawnionych do żyrowania kredytu.
Nie podzielam jednak optymizmu ministra. Twierdzę, że program nie
spełnia już na starcie założonych wskaźników, czyli stu piętnastu tysięcy
mieszkań do 2018 r., gdyż liczba umów nie jest wyrazem atrakcyjności, lecz
odpowiedzią na pustkę, która powstała w 2013 r. w udzielaniu kredytów tuż
po wygaśnięciu programu „Rodzina na swoim”. Przypominam, że w ostatnim
roku obowiązywania programu „Rodzina na swoim”, w 2012 r., umów było
czterdzieści sześć tysięcy, w tym dziewięć tysięcy dwieście to były umowy
na budowę domków. W innym roku, w roku 2011, kiedy jeszcze nie wspominano o MdM, umów było pięćdziesiąt jeden tysięcy, w tym dotyczących
budowy domków – dziewięć tysięcy osiemset. Dane dotyczące dynamiki
podpisanych umów w okresie od kwietnia do czerwca wskazują wprost na
spadek tej dynamiki o 250%. Dodajmy, że z 600 milionów zł przeznaczonych
na wsparcie – chodzi o jeden rok – do chwili obecnej wydano 120 milionów.
W ujęciu terytorialnym o normalności możemy mówić zaledwie w przypadku trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W przypadku pozostałych województw występują śladowe ilości, między
1% a 6%, portfela kredytów hipotecznych ogółem. Dziewięćdziesiąt osiem
umów, które podpisali młodzi na budowę domków jednorodzinnych, tylko
potwierdza mój pesymizm. Niewątpliwie obiektywną przesłanką hamującą
program jest ograniczenie go do nabywców mieszkań osiągających dochody
wyłącznie w złotych polskich. Deweloperzy wskazują na zbyt wygórowany
wymóg dotyczący metra obliczeniowego stanowiący przeszkodę dla otwarcia się programu. Potwierdziły się też zastrzeżenia dotyczące korzyści z programu dla deweloperów i – uwaga – budżetu państwa, do którego z tytułu
podatków i opłat wraca prawie połowa tej sumy. Trzeba tu mówić także
o beneficjentach, czyli notariuszach i bankach.
Jak wiadomo, w trakcie debaty w Senacie kwestionowałem projekt ustawy, zarzucając mu zawężenie kręgu beneficjentów, nieuwzględnianie ich
możliwości i oczekiwań, ograniczoności i kosztu infrastruktury, rozbieżności
między rynkiem pracy młodych, zdominowanym zresztą przez niskie płace
i umowy śmieciowe, a warunkami, które to wykluczają. Wskazywałem na
nadwyżki mieszkań deweloperskich, w przypadku których stworzono warunki nadmiernego uprzywilejowania przy jednoczesnym zamknięciu możliwości nabywania mieszkań z rynku wtórnego, dostępnego dla zasobności,
ale także potrzeb młodych małżeństw. Myślę tu o lokalizacjach przy szkołach, miejscach pracy i nauki.
Twierdziłem, że wzruszenie olbrzymiej liczby pustostanów może decydować o powodzeniu programu. Tytułem kompromisu składałem poprawki
dotyczące tego, aby co najmniej połowa kredytów mogła być realizowana
na rynku wtórnym. Rząd odrzucił te i inne poprawki, mimo że zwiększały
one liczbę beneficjentów w ramach limitowanego wsparcia. Co więcej, dziś
mieszkania z rynku wtórnego wygrywają konkurencję z mieszkaniami dostępnymi w ramach subsydiowanego programu państwowego.
Pani Minister! Pani Wicepremier! Program MdM utyka. Czas porzucić
urzędowy optymizm, nie marnować szans zapisanych w przepisach ustawy, uznać, że jej podmiot stanowią młode małżeństwa, jak zresztą dumnie
wskazuje na to tytuł ustawy, a nie interesy budowlanego lobby i przesadne
sknerstwo strażnika budżetu.
Jan Rulewski
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Odpowiedź
Warszawa, 19 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jana Rulewskiego na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca br., uprzejmie przekazuję wyjaśnienia.
Dziękuję za opinię dotyczącą realizacji rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 1304
z późn. zm.). Chciałbym podkreślić, że program wciąż znajduje się w początkowym
okresie swojego funkcjonowania i trudno już dzisiaj w pełni oceniać jego efekty. Programy funkcjonujące na rynku mieszkaniowym, w sytuacji gdy proces inwestycyjny
w budownictwie mieszkaniowym trwa ok. 2–3 lat, powinny być oceniane z kilkuletniej
perspektywy. Z taką świadomością Rada Ministrów zaproponowała, a ustawodawca
zgodził się z tym stanowiskiem, że kompleksowa ocena programu „Mieszkanie dla
młodych” będzie miała miejsce w I kwartale 2017 r., co wynika wprost z art. 19 ustawy
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
Tempo rozwoju programów mieszkaniowych w początkowej fazie wdrażania jest
umiarkowane, dopiero później następuje ich właściwy rozwój. Podobnie powinno być
z programem „Mieszkanie dla młodych”. Związane jest to z koniecznością dostosowania do wymagań programu ofert banków komercyjnych udzielających kredytów
mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw budujących mieszkania na sprzedaż. Warto
również zwrócić uwagę, że decyzje konsumenckie o kupnie mieszkania mają wieloletnie konsekwencje i muszą mieć realną podstawę. Dlatego zarówno strona podażowa,
jak i popytowa, potrzebują kilkunastu miesięcy na uwzględnienie w swoich decyzjach
inwestycyjnych możliwości, jakie stwarza program „Mieszkanie dla młodych”.
W okresie pierwszych 7 miesięcy funkcjonowania programu „Mieszkanie dla
młodych” osoby zainteresowane wsparciem złożyły 9 282 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 211,3 mln zł. W liczbie tej 7 292 wniosków na kwotę 165,4 mln zł dotyczyło inwestycji zakończonych lub planowanych do realizacji
w 2014 r. (ustawa umożliwia również składanie wniosków o dofinansowanie, którego
wypłata będzie dokonywana w kolejnych latach). W pierwszych siedmiu miesiącach
funkcjonowania programu udzielono 7 586 kredytów na kwotę 1 369,8 mln zł w związku ze wsparciem w wysokości 171,5 mln zł. 6219 kredytów na kwotę 1 116,8 mln zł
dotyczy inwestycji przewidzianych do realizacji w 2014 r. Wartość inwestycji wynikająca z tych kredytów wyniosła 1 369,8 mln zł.
W kolejnych miesiącach coraz więcej wniosków dotyczy inwestycji, które będą realizowane w 2015 i 2016 r. W lipcu 2014 r. już ponad 32% wniosków dotyczyło mieszkań,
które będą wybudowane w 2015 r., zaś 4% – mieszkań, które zostaną oddane do użytkowania w 2016 r. Te dane nie potwierdzają tezy, że program został stworzony po to, aby
deweloperzy mogli upłynnić na rynku inwestycje niesprzedane w poprzednich latach.
Należy zauważyć, że poprzedni program „Rodzina na swoim”, pomimo objęcia
swoim zasięgiem przedmiotowym rynku wtórnego i budowy domów jednorodzinnych,
w początkowym okresie swojego funkcjonowania odnotował zdecydowanie mniejsze efekty. W ramach programu „Rodzina na swoim” w pierwszych siedmiu miesiącach (styczeń–lipiec 2007 r.) udzielono 1 935 kredytów, których wartość wyniosła
194,7 mln zł. Są to wyniki kilkukrotnie niższe niż w programie „Mieszkanie dla młodych” w porównywalnym okresie.
Obok dofinansowania wkładu własnego w związku z zakupem pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawa o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi umożliwia też wsparcie dla osób, które
budują dom jednorodzinny systemem gospodarczym. W związku z wydatkami ponie-
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sionymi na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę domu jednorodzinnego albo nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,
można ubiegać się o zwrot części podatku VAT. Wysokość zwrotu wydatków zależy
przede wszystkim od wysokości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego, ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dla obliczenia wysokości zwrotu obowiązuje wskaźnik ostatnio ogłoszony przed
kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący wskaźnik, maksymalna wysokość zwrotu wydatków o jaką można by się
ubiegać, wynosi 35 247 zł. Ze względu na konstrukcję systemu wsparcia w tym zakresie, wypłata jest dokonywana w roku, w którym nastąpi oddanie do użytkowania
wybudowanego domu jednorodzinnego. Biorąc pod uwagę pracochłonność procesu
budowlanego, efekty tego instrumentu pojawią się pod koniec okresu funkcjonowania
programu przewidzianego na lata 2014–2018.
Nawiązując do uwag zawartych w oświadczeniu dotyczących ograniczenia programu jedynie do rynku pierwotnego, uprzejmie informuję, że od początku założeniem
rządu było, aby program miał działanie nie tylko prospołeczne, ale również proinwestycyjne. Dzięki wsparciu zakupu mieszkań dokonywanego na rynku pierwotnym
rośnie liczba inwestycji budowlanych. Ma to również pozytywny wpływ na zatrudnienie w sektorze firm budowlanych. Pierwsze efekty proinwestycyjnego oddziaływania
programu można zauważyć analizując wyniki nowego budownictwa mieszkaniowego
w I półroczu 2014 r. Deweloperzy i inne podmioty oferujące mieszkania na rynku
pierwotnym rozpoczęli w tym okresie budowę 31,8 tys. mieszkań, czyli o 51,3% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Dodatkowo podmioty te uzyskały
pozwolenia na budowę 37,7 tys. mieszkań, czyli o 37,6% więcej niż w tym samym
okresie ubiegłego roku. Nowe inwestycje wpłyną nie tylko na zmniejszenie deficytu
mieszkaniowego, ale również część tych mieszkań trafi w najbliższych miesiącach do
oferty programu „Mieszkanie dla młodych”.
Podstawowym założeniem programu jest wsparcie dla młodych osób, znajdujących się na początku swojej drogi rodzinnej i zawodowej w nabyciu pierwszego samodzielnego mieszkania. Warunki programu zostały ustalone w sposób zapewniający
uzyskanie ze wsparciem państwa mieszkania spełniającego podstawowe standardy.
Jednym z istotnych kryteriów jest cena mieszkania, która powinna się mieścić w określonym limicie, ustalanym dla poszczególnych lokalizacji. Podstawowy wpływ na wysokość limitu cenowego mają poszczególni wojewodowie, którzy ogłaszają wskaźnik
przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (odrębnie dla stolicy województwa i dla pozostałego obszaru województwa). Limit
cenowy w programie „Mieszkanie dla młodych” w przypadku stolic województw stanowi średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodę wskaźników
pomnożona przez wskaźnik 1,1. Powyższy sposób określania limitów cen w programie
MdM jest identyczny dla całego obszaru kraju.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na bieżąco analizuje efekty funkcjonowania
programu „Mieszkanie dla młodych” także w skali lokalnej. Jednym z wniosków wynikających z ww. analizy jest wpływ wysokości limitu cenowego na efekty programu w poszczególnych lokalizacjach. Rozwiązaniem problemu nie jest jednak podwyższenie wysokości mnożnika ustawowego wpływającego na wysokość limitu cen (obecnie mnożnik
ten wynosi 1,1). Decyzja taka przyczyniłaby się do wzrostu cen na rynku mieszkaniowym i zwiększenia marż deweloperskich, które już obecnie utrzymują się na wysokim
– w porównaniu do innych działalności gospodarczych – poziomie. Byłoby to również
niezgodne z zaleceniami ekspertów m.in. Narodowego Banku Polskiego, którzy postulują utrzymywanie poziomu limitów cenowych na konserwatywnych poziomach. NBP
dodatkowo zauważa, że deweloperzy coraz częściej uzupełniają swoją ofertę rynkową
o mieszkania spełniające warunki programu MdM oraz obniżają marże w celu dostosowania się do limitów cenowych. Wydaje się, że jest to korzystne dla rynku i w dłuższym
okresie (niezbędnym ze względu na długość cyklu inwestycyjno-budowlanego) przyniesie korzyści przede wszystkim nabywcom (większy wybór ofert, niższe ceny).
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Rozwiązanie problemu zróżnicowania limitów cenowych w stosunku do wysokości
przeciętnych cen transakcyjnych w poszczególnych lokalizacjach spoczywa we właściwej współpracy z wojewodami. Ustalając wysokość wskaźników przeliczeniowych
wojewodowie opierają się na obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego
dotyczących kosztów budowy budynków mieszkalnych. Wojewodowie poddają dane
GUS-u własnym analizom, uwzględniającym sytuację na poszczególnych lokalnych
rynkach mieszkaniowych. Ministerstwo wspólnie z GUS-em i wszystkimi wojewodami
opracowało Wytyczne, które będą służyć pomocą wojewodom w podejmowaniu decyzji
o wysokości wskaźników przeliczeniowych. Mam nadzieję, że efekty tej współpracy
będą widoczne już przy określaniu nowych wskaźników przeliczeniowych obowiązujących od 1 października 2014 r.
Rada Ministrów włączyła do Wykazu prac legislacyjnych projekt nowelizacji ustawy regulującej funkcjonowanie programu „Mieszkanie dla młodych”. Projekt ustawy,
obok zmian natury formalnej i legislacyjnej, wprowadza rozwiązania, które zapewnią
lepsze osiąganie celów zakładanych przez ustawodawcę. Projekt nowelizacji ustawy
przewiduje m.in.:
– zwiększenie oferty mieszkań w tzw. segmencie popularnym, kwalifikujących
się do finansowania w ramach programu MdM, poprzez zwiększenie możliwości
udziału w programie osób realizujących swoje potrzeby mieszkaniowe za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych,
– wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu MdM poprzez zwiększenie wysokości finansowego wsparcia dla gospodarstw domowych z większą liczbą dzieci,
– zwiększenie możliwości udziału w programie osób nieposiadających zdolności
kredytowej poprzez likwidację warunku ograniczającego krąg osób, które mogą
przystąpić do kredytu wraz z beneficjentem wsparcia w przypadku nieposiadania przez niego zdolności kredytowej.
Przewiduje się, że Rada Ministrów przyjmie projekt nowelizacji jeszcze w 2014 r.
Wprowadzenie ww. zmian, obok dostosowań strony podażowej i popytowej rynku,
o których wspomniano powyżej, również przyczyni się do wzrostu efektów programu
w kolejnych latach.
Na zakończenie chciałbym podkreślić, że efekty programu „Mieszkanie dla młodych” i jego oddziaływanie prodemograficzne i proinwestycyjne powinny być oceniane
w dłuższej perspektywie czasowej, umożliwiającej inwestorom zapewnienie właściwej oferty rynkowej przy danych limitach cenowych określanych decyzjami wojewodów. Intencją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju są takie modyfikacje przepisów,
które będą służyły celom ustawy i nie dopuszczą do nieuzasadnionego wzrostu cen
mieszkań oferowanych beneficjentom programu. Ważne jest zwłaszcza utrzymywanie
na konserwatywnym poziomie limitów cenowych, co ma korzystny wpływ na rynek
i przyczyni się do tego, że młodzi ludzie będą nabywali tańsze mieszkania, zaciągając
niższe kredyty i płacąc niższe raty.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej
skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,
minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Po raz kolejny, tym razem na wniosek samorządowców Stalowej Woli,
podnoszę kwestię budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Radni Stalowej
Woli zwrócili się z prośbą o interwencję po zapoznaniu się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie z dnia 26 maja 2014 r.
(znak: GDDKiA-O/RZ-I-1-js-4100-91_9/50.5/2014). W niniejszym dokumencie GDDKiA Odział w Rzeszowie podtrzymuje ustalenia z wcześniejszych
rozmów związanych ze zmianą zapisów umowy na wykonanie „Koncepcji
programowej budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77 (…)”.
Zmiany, które niepokoją radnych, to budowa obwodnicy jako drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej, zamiast drogi o parametrach drogi szybkiego
ruchu, a także zaprojektowanie skrzyżowań w ciągu obwodnicy w poziomie jezdni – z wyjątkiem skrzyżowania z ul. Chopina, zaprojektowanego
w dwóch wariantach.
Należy podkreślić, że obie zmiany są niekorzystne dla przyszłych użytkowników drogi, spowodują bowiem znaczne spowolnienie ruchu. Szczególnie niezrozumiałą decyzją jest wycofanie się GDDKiA z założeń budowy
dwujezdniowej części obwodnicy. Przede wszystkim chodzi tu o zmianę
przekroju obwodnicy, bowiem w pierwotnym założeniu miała ona być – i powinna być – drogą dwujezdniową. W przekonaniu kierowców występujące
natężenie ruchu już w tej chwili uwidacznia taką potrzebę, a oczywiste jest,
że wraz z rozwojem infrastruktury drogowej przybywa również użytkowników. Dodatkowym argumentem za drogą dwujezdniową jest związany
z rozwojem strefy ekonomicznej w Stalowej Woli nasilający się ruch pojazdów ciężkich, które spowalniają jazdę. Ponadto w planach jest budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Nisko – Rzeszów. Realizacja S19 również
spowoduje wzmożony tranzyt na obwodnicy. Budowa jednojezdniowej drogi
obwodowej będzie więc ograniczonym rozwiązaniem problemu przepustowości, rozwiązaniem, które sprawdzi się na krótką metę.
Proszę Panią Minister o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zmian
w koncepcji parametrów drogi obwodowej, szczególnie w kwestii rezygnacji
z dwóch jezdni jednokierunkowych. Proszę o informację, czym to jest spowodowane, jakie przesłanki za tym przemawiają, a jeśli wynikałoby to z częstotliwości ruchu, to proszę o przedstawianie konkretnych wyników badań.
Z niepokojem należy też przyjąć rezygnację z koncepcji wiaduktów, które miały przebiegać nad drogami przecinającymi obwodnicę. Skrzyżowania
w jednym poziomie są o wiele niebezpieczniejsze dla użytkowników, tak że
nie przytoczę tu już argumentu o niepotrzebnym spowalnianiu ruchu. Proszę
o dokładną informację, dlaczego w odniesieniu do wszystkich – z wyjątkiem
jednego – skrzyżowań zrezygnowano z koncepcji węzłów dwupoziomowych
oraz czy wpływ na rozważenie wariantu skrzyżowania jednopoziomowego
z ul. Chopina ma związek z planami budowy w tym miejscu przez gminę
Stalowa Wola skrzyżowania z ruchem okrężnym – rondem.
Apeluję do Pani Minister o poważne potraktowanie niniejszego oświadczenia i dokładne przeanalizowanie zgłaszanych spraw. Wydaje się, że jedynym powodem opisywanych zmian są oszczędności, bowiem wiążą się
one z mniejszymi kosztami wykonania inwestycji. Jednak z całą mocą należy podkreślić, że argumenty finansowe nie mogą być jedynym lub podstawowym wyznacznikiem w kwestii budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska.
Janina Sagatowska
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Odpowiedź
Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senator Janinę Sagatowską podczas
59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r. w sprawie budowy obwodnicy
Niska i Stalowej Woli w ciągu drogi krajowej nr 77 (znak: BPS/043-59-2571/14),
przekazane pismem z dnia 30 lipca 2014 r., przekazuję wyjaśnienia w przedmiotowej
sprawie.
Inwestor tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie problematyki poruszonej przez panią
senator. W wyniku podjętych działań ustalono następujący stan faktyczny i prawny.
W dniu 17 listopada 2009 r., w Centrali GDDKiA odbyło się posiedzenie Komisji
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym rozpatrywane było Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) – etap II dla Budowy drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl. W zatwierdzonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, protokole z tego
posiedzenia zawarto szczegółowe ustalenia dotyczące przekroju obwodnicy.
W odniesieniu do powiązania obwodnicy z otaczającym terenem, przewidziano je
poprzez węzły dwupoziomowe, na skrzyżowaniu obwodnicy z:
– ul. Chopina (węzeł „Chopina”);
– łącznikiem pomiędzy obwodnicą i istniejącą drogą krajową nr 77 w Stalowej
Woli (węzeł „Solidarności”);
– łącznikiem pomiędzy obwodnicą i istniejącą drogą krajową nr 77 w Nisku (węzeł „Podsanie”);
– droga krajowa nr 19 (węzeł „Waldekówka”);
– S19 (węzeł „Rudnik” – ujęty w dokumentacji projektowej S19).
Podstawą podjęcia ww. ustaleń były uzyskane wyniki Prognozy ruchu opracowanego
w 2009 r. przez autora STEŚ II.
Powyższe parametry obwodnicy uwzględnione zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Koncepcji Programowej dla obwodnicy, realizowanej obecnie
przez firmę TRAKT z Katowic na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy
firmą TRAKT, Gminą Miasto Stalowa Wola oraz GDDKiA w dniu 20 listopada 2013 r.
Równocześnie w Opisie tym zawarto ustalenia dotyczące konieczności wykonania aktualizacji Analizy i prognozy ruchu i w przypadku zmiany prognozy ruchu dla obwodnicy, zweryfikowania podstawowych parametrów drogi, jak również etapowania jej
budowy w dostosowaniu do tej prognozy.
Po wykonaniu przez Wykonawcę Koncepcji Programowej, Analizy i prognozy ruchu, okazało się, że jej wyniki nie uzasadniają budowy obwodnicy jako drogi dwujezdniowej oraz budowy węzłów dwupoziomowych. W związku z powyższym, Oddział
GDDKiA w Rzeszowie zwrócił się o wykonanie uzupełniającej Analizy i prognozy ruchu
z uwzględnieniem przekroju jednojezdniowego analizowanej drogi. Po przekazaniu
uzupełnionej Analizy, stwierdzono brak uzasadnienia ruchowego dla budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska jako drogi dwujezdniowej z węzłami. Brak jest więc podstaw do realizacji drogi o przyjmowanych pierwotnie parametrach. W tym miejscu
należy wyjaśnić, że STEŚ II opracowany w 2009 r. określało wstępnie zakres rzeczowy
przedsięwzięcia oraz m.in. parametry techniczne potrzebne do podjęcia decyzji inwestorskiej. Dane ruchowe, uzyskane z aktualizacji Analizy i prognozy ruchu z 2013 r.,
w ramach Koncepcji Programowej spowodowały konieczność weryfikacji przyjętych
wcześniej założeń. Koncepcja Programowa będzie podstawą do ewentualnego przy-
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gotowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego (decyzja o realizacji uzależniona
od zapewnienia finansowania) i złożenia wniosku o decyzję – zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej (ZRID).
Zgodnie z opracowaną Prognozą ruchu dla obwodnicy Stalowej Woli i Niska w roku
docelowym prognozy, tj. 2039 przewiduje się następujące natężenia ruchu (poj./dobę):

Odcinek

SDR
(średniodobowy ruch)

SO
SD
(samochody (samochody
osobowe)
dostawcze)

SC
SCP
(samochody
(samochody
ciężarowe
ciężarowe
bez przyczep) z przyczepami)

2039
ulica Chopina
– ulica Solidarności

10769

8498

767

268

1236

ulica Solidarności
– ulica Modrzewiowa

8435

6384

647

241

1163

ulica Modrzewiowa
– DK19

8473

6412

649

243

1169

DK19 – węzeł
Rudnik

5506

4188

406

113

799

Z przeprowadzonych, w ramach powyższej Prognozy ruchu dla obwodnicy, obliczeń
przepustowości na skrzyżowaniach, wynika że w przypadku zastosowania w miejscu
projektowanych dotychczas węzłów dwupoziomowych, skrzyżowań jednopoziomowych typu rondo, przepustowość na tych skrzyżowaniach będzie odpowiednia.
Model ruchu oparto o wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 z uwzględnieniem
sieci rozwoju dróg krajowych. W założeniach uwzględniono również wzrost Produktu
Krajowego Brutto dla podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego oraz dane odnośnie
do przewidywanego rozwoju miasta Stalowa Wola oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W opracowaniu tym uwzględniono także najbardziej niekorzystny
wariant pod względem ruchowym, tj. wariant, w którym do roku 2039 nie powstanie
droga ekspresowa S74. Z opracowanych prognoz ruchu wynika, iż ruch na terenie
Stalowej Woli w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 77, po wybudowaniu obwodnicy, wynosić będzie w roku 2039 (w roku prognozy) – ok. 3,5 tys. pojazdów/dobę, co
w znaczny sposób poprawi sytuację komunikacyjną centrum miasta.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
oraz do dyrektora generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka
Decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 73 z dnia
31 października 2006 r. zostało utworzone Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych (CKPŚ). Jest to instytucja podległa dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych, która odpowiada za wdrażanie i koordynację
w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
oraz za zarządzanie tymi projektami. Od pewnego czasu docierają do mnie
niepokojące informacje dotyczące funkcjonowania CKPŚ.
W związku z powyższym proszę o udzielenie szczegółowych informacji
dotyczących następujących kwestii.
Jak przedstawia się zatrudnienie pracowników w CKPŚ, w rozbiciu na
poszczególne lata, od powstania do chwili obecnej? Ilu pracowników zatrudnionych jest na stanowiskach kierowniczych? Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników (z rozbiciem na kadrę kierowniczą i pozostałych)? Ile
wynosi i jak jest kształtowany budżet CKPŚ oraz jaka jego część jest przeznaczana na tak zwane koszty osobowe? Od kiedy i na jakich warunkach
wynajmowane są pomieszczenia w budynku Intraco przy ul. Stawki 2? Jakie
były koszty adaptacji tych pomieszczeń? Czy kierownictwo CKPŚ rozważało
możliwość przeniesienia swojej siedziby do budynków będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, na przykład
do obiektów w Sękocinie?
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 19.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca br. znak: BPS/043-59-2572-MŚ/14 przesyłające oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza w sprawie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, przedstawiam poniżej szczegółowe odpowiedzi na
postawione pytania.
1. Jak przedstawia się zatrudnienie pracowników w CKPŚ w rozbiciu na poszczególne lata, od powstania do chwili obecnej?
Poniżej znajduje się tabela obrazująca stan zatrudnienia (na podstawie umów
o pracę) za okres od początku funkcjonowania jednostki, według stanu zatrudnienia
na dzień 31 grudnia danego roku, do chwili obecnej:
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Zatrudnienie na dzień

Liczba osób

31.12.2006 r.

5

31.12.2007 r.

14

31.12.2008 r.

26

31.12.2009 r.

31

31.12.2010 r.

47

31.12.2011 r.

59

31.12.2012 r.

80

31.12.2013 r.

98

31.07.2014 r.

100

Jednocześnie informuję, że na dzień 31 lipca 2014 r.:
∙ na urlopach macierzyńskich przebywa 8 osób;
∙ 3 osoby przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni);
∙ 45 osób zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę na czas określony.
2. Ilu pracowników zatrudnionych jest na stanowiskach kierowniczych?
Na dzień 31 lipca 2014 r. na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych jest
15 osób oraz Dyrektor i Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Projektów Środowiskowych.
3. Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników (z rozbiciem na kadrę kierowniczą i pozostałych)?
Średnie wynagrodzenie w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych kształtuje się następująco:
w 2013 r.

w 2014 r.
(do 30 czerwca br.)

7.014,00 PLN

6.035,00 PLN

Średnie wynagrodzenie kierowników

10.380,00 PLN

10.041,00 PLN

Średnie wynagrodzenie pracowników

5.170,00 PLN

5.163,00 PLN

Średnie wynagrodzenie

4. Ile wynosi i jak jest kształtowany budżet CKPŚ oraz jaka jego część jest przeznaczana na tzw. koszty osobowe?
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jest jednostką wyspecjalizowaną w zakresie wdrażania, koordynacji, inicjowania i zarządzania w jednostkach
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe projektami dofinansowywanymi ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Wartość koordynowanych
projektów wg umów o dofinansowanie wynosi obecnie 498.069.985,97 PLN. Ponadto
w perspektywie
���������������������������������������������������������������������������
finansowej 2007–2013
���������������������������������������������������
Centrum ���������������������������������
Koordynacji Projektów Środowiskowych pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla V Priorytetu POIiŚ. Alokacja dla priorytetu wynosi 375.001.389,00 PLN. Koszty działalności CKPŚ ponoszone
w związku z realizacją projektów PGL LP oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia V Priorytetu POIiŚ, na mocy podpisanych umów o dofinansowanie
oraz porozumienia z Ministerstwem Środowiska, finansowane są w 85% ze środków
Unii Europejskiej.
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W 2013 r. CKPŚ:
– pozyskało dla PGL LP kwotę
– wypłaciło na rzecz beneficjentów kwotę
Razem:
W 2013 roku koszty utrzymania CKPŚ wyniosły
i kształtowały się następująco:
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
amortyzacja
delegacje i koszty przeniesienia
pozostałe koszty rodzajowe
wynagrodzenia
świadczenia na rzecz pracowników
w tym ZUS
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112.054.973,72 PLN
74.898.091,29 PLN
186.953.065,01 PLN
13.174.051,08 PLN
229.150,13
2.785.137,25
307.007,31
165.877,30
116.061,72
16.309,64
7.698.306,37
1.856.201,36
1.373.644,00

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

W związku ze specyfiką wykonywanej pracy większość kosztów stanowią koszty
utrzymania kapitału ludzkiego. Na tzw. koszty osobowe przeznaczono 9.071.950,37 PLN
co stanowi 68,9% kosztów ogółem.
W 2014 r. CKPŚ:
pozyskało dla PGL LP kwotę
wypłaciło na rzecz beneficjentów kwotę
Razem:
W I półroczu 2014 koszty utrzymania CKPŚ wyniosły
i kształtowały się następująco:
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
amortyzacja
delegacje i koszty przeniesienia
pozostałe koszty rodzajowe
wynagrodzenia
świadczenia na rzecz pracowników
w tym ZUS

33.991.449,54 PLN
28.562.016,95 PLN
62.553.466,49 PLN
6.775.056,98 PLN
45.747,33
1.668.789,94
139.331,42
168.404,38
50.255,92
5.548,10
3.796.617,52
900.362,37
712.374,50

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Na tzw. koszty osobowe przeznaczono 4.508.992,02 PLN co stanowi 66,5% kosztów ogółem.
5. Od kiedy i na jakich warunkach wynajmowane są pomieszczenia w budynku
Intraco przy ul. Stawki 2?
Pomieszczenia w budynku Intraco wynajmowane są od dnia 1 października 2010 r.
(umowa najmu z dnia 14 września 2010 r.). Wybór lokalizacji został przeprowadzony
w oparciu o rozeznanie ofert. Zgodnie z treścią umowy CKPŚ zobowiązane jest do ponoszenia miesięcznych kosztów czynszu najmu oraz opłaty eksploatacyjnej. Zgodnie
z treścią przedmiotowej umowy czynsz najmu i opłata eksploatacyjna są podwyższane
przez Wynajmującego jeden raz w roku, na dzień 1 października, w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych. W chwili obecnej koszt utrzymania siedziby wynosi 72.413,78 PLN
(netto) w ujęciu miesięcznym. Podana kwota zawiera opłaty z tytułu najmu powierzchni biurowej – 892,43 m2 i miejsc parkingowych oraz opłatę eksploatacyjną (podana
kwota nie obejmuje opłaty za energię elektryczną oraz opłat telekomunikacyjnych).
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6. Jakie były koszty adaptacji tych pomieszczeń?
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych nie poniosło żadnych kosztów
adaptacji pomieszczeń. Zgodnie z zawartą umową najmu koszty adaptacyjne w wysokości 75.928,24 PLN w całości poniósł Wynajmujący, tj. Intraco SA.
7. Czy kierownictwo CKPŚ rozważało możliwość przeniesienia swojej siedziby do
budynków będących w zarządzie PGL LP, np. do obiektów w Sękocinie?
Wynajem pomieszczeń w budynku Intraco wyniknął z braku możliwości zapewnienia odpowiedniej powierzchni w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Budynki będące w posiadaniu PGL LP zlokalizowane w Sękocinie są wynajmowane
przez inne jednostki LP i nie ma możliwości wykorzystania jakiejkolwiek powierzchni
przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Obecnie trwają prace adaptacyjne w budynku zakupionym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie, gdzie zgodnie z przyjętymi ustaleniami, po ich
zakończeniu zostanie przeniesiona siedziba Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Piotr Otawski

Odpowiedź
ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Warszawa, 14.08.2014 r.
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo z 30 lipca 2014 r. (znak spr. BSP/043-59-2572-DGLP/14)
poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu senatora Wojciecha Skurkiewicza.
1. Jak przedstawia się zatrudnienie pracowników w CKPŚ w rozbiciu na poszczególne lata od powstania do chwili obecnej?
Poniżej znajduje się tabela obrazująca stan zatrudnienia (na podstawie umów
o pracę) w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych za okres od początku
funkcjonowania jednostki, według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia danego
roku do chwili obecnej.
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Lp.

Zatrudnienie na dzień

1

31.12.2006 r.

5

2

31.12.2007 r.

14

3

31.12.2008 r.

26

4

31.12.2009 r.

31

5

31.12.2010 r.

47

6

31.12.2011 r.

59

7

31.12.2012 r.

80

8

31.12.2013 r.

98

9

31.07.2014 r.

100
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Liczba osób

Jednocześnie informuję, że na dzień 31 lipca 2014 roku:
∙ na urlopach macierzyńskich przebywa 8 osób;
∙ 3 osoby przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni);
∙ 45 osób zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę na czas określony.
2. Ilu pracowników zatrudnionych jest na stanowiskach kierowniczych?
Na dzień 31 lipca 2014 roku na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych jest
15 osób oraz Dyrektor Centrum i Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Projektów Środowiskowych.
3. Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników (z rozbiciem na kadrę kierowniczą i pozostałych)?
Średnie wynagrodzenie w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych kształtuje się następująco:
w 2013 r.

w 2014 r.
(do 30 czerwca br.)

7.014,00 PLN

6.035,00 PLN

Średnie wynagrodzenie kierowników

10.380,00 PLN

10.041,00 PLN

Średnie wynagrodzenie pracowników

5.170,00 PLN

5.163,00 PLN

Średnie wynagrodzenie

4. Ile wynosi i jak kształtowany jest budżet CKPŚ oraz jaka jego część jest przeznaczana na tzw. koszty osobowe?
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jest organizacją wyspecjalizowaną w zakresie wdrażania, koordynacji, inicjowania i zarządzania projektami w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dofinansowanymi
z środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Wartość koordynowanych projektów
wg umów o dofinansowanie wynosi obecnie 498 069 985,97 PLN. Ponadto w perspektywie finansowej 2007–2013 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla V Priorytetu POIiŚ. Alokacja dla
priorytetu wynosi 375 001 389,00 PLN.
Koszty działalności CKPŚ ponoszone w związku z realizacją projektów PGL LP
oraz ponoszone w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia
V Priorytetu POIiŚ, na mocy podpisanych umów o dofinansowanie oraz porozumienia
z Ministerstwem Środowiska, finansowane są w 85% ze środków Unii Europejskiej.
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W 2013 roku CKPŚ:
– pozyskało dla PGL LP kwotę
– wypłaciło na rzecz beneficjentów kwotę
Razem
W 2013 roku koszty utrzymania CKPŚ wyniosły
i kształtowały się następująco:
– zużycie materiałów i energii
– usługi obce
– podatki i opłaty
– amortyzacja
– delegacje i koszty przeniesienia
– pozostałe koszty rodzajowe
– wynagrodzenia
– świadczenia na rzecz pracowników,
w tym zus

112 054 973,72 PLN
74 898 091,29 PLN
186 953 065,01 PLN
13 174 051,08 PLN
229
2 785
307
165
116
16
7 698
1 856
1 373

150,13
137,25
007,31
877,30
061,72
309,64
306,37
201,36
644,00

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

W związku ze specyfiką wykonywanej pracy większość kosztów stanowią koszty
utrzymania kapitału ludzkiego. Na tzw. koszty osobowe przeznaczono 9 071 950,37
PLN co stanowi 68,9% kosztów ogółem.
W 2014 roku CKPŚ:
– pozyskało dla PGL LP kwotę
– wypłaciło na rzecz beneficjentów kwotę
Razem
W I półroczu 2014 koszty utrzymania CKPŚ wyniosły
i kształtowały się następująco:
– zużycie materiałów i energii
– usługi obce
– podatki i opłaty
– amortyzacja
– delegacje i koszty przeniesienia
– pozostałe koszty rodzajowe
– wynagrodzenia
– świadczenia na rzecz pracowników
w tym zus

33 991 449,54 PLN
28 562 016,95 PLN
62 553 466,49 PLN
6 775 056,98 PLN
45
1 668
139
168
50
5
3 796
900
712

747,33
789,94
331,42
404,38
255,92
548,10
617,52
362,37
374,50

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Na tzw. koszty osobowe przeznaczono 4 508 992,02 PLN co stanowi 66,5% kosztów ogółem.
5. Od kiedy i na jakich warunkach wynajmowane są pomieszczenia w budynku
INTRACO przy ul. Stawki 2?
Pomieszczenia w budynku INTRACO wynajmowane są od dnia 1 października
2010 r. (umowa najmu z dnia 14 września 2010 r.). Wybór lokalizacji został przeprowadzony w oparciu o rozeznanie ofert. Zgodnie z treścią umowy CKPŚ zobowiązane
jest do ponoszenia miesięcznych kosztów czynszu najmu oraz opłaty eksploatacyjnej.
Zgodnie z treścią §6 ust. 3 przedmiotowej umowy czynsz najmu i opłata eksploatacyjna są podwyższane przez Wynajmującego jeden raz w roku, na dzień 1 października,
w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych.
W chwili obecnej koszt utrzymania siedziby wynosi 72 413,78 PLN (netto) w ujęciu
miesięcznym. Podana kwota zawiera opłaty z tytułu najmu powierzchni biurowej –
892,43 m2 i miejsc parkingowych oraz opłatę eksploatacyjną (podana kwota nie obejmuje opłaty za energię elektryczną oraz opłat telekomunikacyjnych).
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6. Jakie były koszty adaptacji tych pomieszczeń?
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych nie poniosło żadnych kosztów
adaptacji pomieszczeń. Zgodnie z zawartą umową najmu koszty adaptacyjne w wysokości 75 928,24 PLN w całości poniósł Wynajmujący, tj. INTRACO SA.
7. Czy kierownictwo CKPŚ rozważało możliwość przeniesienia swojej siedziby do
budynków będących w zarządzie PGL LP np. do obiektów w Sękocinie?
Wynajem pomieszczeń w budynku INTRACO wynikał z braku możliwości zapewnienia odpowiedniej powierzchni w siedzibie DGLP. Budynki będące w posiadaniu
PGL LP zlokalizowane w Sękocinie są wynajmowane przez inne jednostki LP, tj. Zakład Informatyki Lasów Państwowych i Biuro Urządzania Lasu. Z uwagi na fakt, iż
cała dostępna powierzchnia biurowa wykorzystywana jest przez te jednostki nie ma
możliwości wykorzystywania jakiejkolwiek powierzchni przez Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych.
Obecnie trwają prace adaptacyjne w budynku zakupionym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie, gdzie zgodnie z przyjętymi ustaleniami po ich zakończeniu, zostanie przeniesiona siedziba Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Ponadto informuję, że analogiczna informacja przekazana została pismem
z 11 sierpnia 2014 r. do p. Niny Dobrzyńskiej – Dyrektor Departamentu Leśnictwa
i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.
ZASTĘPCA
DYREKTORA GENERALNEGO
ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju
mgr inż. Wiesław Krzewina
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego
oraz Andrzeja Pająka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z zaniepokojeniem odebraliśmy wiadomość, że w Polsce wystąpił pierwszy przypadek choroby afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej, po
tym jak wcześniej odnotowano kilka takich przypadków u dzików.
Rozszerzenie się tej choroby potęguje już i tak bardzo poważne konsekwencje gospodarcze dla polskich rolników zajmujących się chowem trzody
chlewnej. Jeśli dopuści się do dalszej ekspansji tej choroby, hodowla trzody
chlewnej w Polsce stanie się skrajnie trudna czy wręcz niemożliwa. W dalszej kolejności choroba może przenieść się z Polski na teren innych krajów
Unii Europejskiej.
Mamy w związku z tym następujące pytania do Pana Ministra.
Po pierwsze, jakie działania podejmuje rząd i podległe mu służby w celu
powstrzymania rozszerzania się pomoru na terytorium Polski? Czy rząd
zwrócił się o pomoc Unii Europejskiej w tej sprawie?
Po drugie, jaki jest stan wykorzystania pomocy unijnej dla rolników
w strefie zakażenia? Ilu rolników skorzystało z tej pomocy, w jakiej kwocie,
jaka część dostępnych środków została wykorzystana?
Po trzecie, czy przewidywane są jakieś formy pomocy dla gospodarstw
rolnych spoza strefy zakażenia, które również ponoszą straty wskutek spadku cen skupu świń?
I po czwarte, czy rząd dysponuje jakimś planem awaryjnym na wypadek całkowitego załamania się hodowli świń w Polsce, gdyby doszło do rozprzestrzenienia się choroby?
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz		
Grzegorz Wojciechowski		
Bogdan Pęk			

Robert Mamątow
Marek Martynowski
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 21.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi Senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 24 lipca 2014 r. i przekazane przy piśmie z dnia 30 lipca 2014 r. znak:
BPS-043-59-2573/14, w sprawie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń
u trzody chlewnej w Polsce, uprzejmie informuję, co następuje.
Dyrektywa 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 92/119/
EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192,
z 20.07.2002 z późn. zm.) określa środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).
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Ww. dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego m.in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych
wydanych na podstawie tej ustawy m.in. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
(Dz. U. Nr 158, poz. 1658) i w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420).
Stosownie do art. 54 ww. ustawy powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz
weterynarii i Główny Lekarz Weterynarii, w zakresie swojej właściwości, przygotowują
i aktualizują plany gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt.
Powyższe plany gotowości są wdrażane z chwilą wystąpienia epizoocji.
Plany gotowości zawierają w szczególności:
1) wykaz aktów prawnych dotyczących zwalczania choroby zakaźnej zwierząt;
2) opis choroby zakaźnej zwierząt;
3) określenie sposobu i źródeł finansowania zwalczania choroby zakaźnej zwierząt;
4) określenie struktury i organizacji zespołów kryzysowych powiatowego lekarza weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii i Głównego Lekarza Weterynarii;
5) określenie zadań dotyczących zwalczania choroby zakaźnej zwierząt oraz organów, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację tych zadań;
6) plany szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych jednostek
i podmiotów, o których mowa w pkt 5;
7) opis sposobu i zakresu opracowania oraz przekazywania informacji.
W dniu 30 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w 2014 r. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby
oraz jej zwalczanie” (Dz. U. poz. 996).
Ww. rozporządzenie wprowadza program stanowiący kontynuację działań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2013 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu
mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór
świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 115) i nie wprowadza istotnych zmian co do
sposobu ich prowadzenia.
Przedmiotowy program obejmuje następujące działania:
1) badania laboratoryjne w kierunku ASF przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zakup mobilnych urządzeń służących do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych
podejrzanych lub zakażonych afrykańskim pomorem świń;
3) możliwość dokonania selektywnego uboju lub zabicia świń w strefie I A (strefa
obejmująca obszar objęty ograniczeniami i obszar ochronny) w przypadku wystąpienia choroby u dzików;
4) nadzór bierny nad gospodarstwami w strefie I A;
5) wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych
z Białorusią (drogowe przejścia graniczne w: Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach, Kukurykach i Terespolu) i Ukrainą (drogowe przejście graniczne w Dorohusku);
6) prowadzenie kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących działalność
nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją żywności
pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa, mającej za zadanie podnieść świadomość oraz uwrażliwić społeczeństwo na zagrożenie, jakie wynika z wystąpienia przypadków ASF
na terytorium Polski;
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7) prowadzenie szkoleń dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją żywności pochodzenia
zwierzęcego, pasz oraz rolników i myśliwych mających za zadanie przekazać
wiedzę odnośnie do afrykańskiego pomoru świń.
W ramach ww. programu badaniom laboratoryjnym w kierunku wykrycia ASF
podlegają próbki pobrane od świń i dzików, w szczególności od zwierząt podejrzanych
o chorobę. W okresie od 1 marca do 10 sierpnia 2014 r. przebadano próbki pobrane
od 9837 świń (w strefie IA), przy czym obecność wirusa ASF potwierdzono u świń
utrzymywanych w dwóch przyzagrodowych gospodarstwach znajdujących się na terytorium województwa podlaskiego. W związku z wykryciem wirusa ASF wyznaczono
ogniska choroby i podjęto działania, w tym działania w obszarach o promieniu 3 km
(obszar zapowietrzony) i 10 km (obszar zagrożony) wyznaczonych wokół ognisk ASF.
W obu ogniskach ASF świnie zostały zabite, a ich zwłoki poddane unieszkodliwieniu. Ponadto pasze oraz materiały, które nie mogły zostać poddane dezynfekcji zostały
zniszczone. Następnie w ogniskach choroby przeprowadzono oczyszczanie i dezynfekcję. W obszarach o promieniu 3 km (obszar zapowietrzony) i 10 km (obszar zagrożony)
wyznaczonych wokół ognisk wprowadzono stosowne zakazy, nakazy i ograniczenia
mające na celu zapobieżenie ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby, m.in.
podjęto decyzję o zabiciu świń utrzymywanych na tych obszarach.
Posiadacze zwierząt, którym nakazano zabicie zwierząt otrzymali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej zwierząt. Odszkodowanie jest również przyznawane za zniszczone produkty pochodzenia
zwierzęcego, pasze oraz sprzęty, które nie mogą być poddane odkażaniu.
Ponadto uprzejmie informuję, że środki finansowe na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń, pochodzą z budżetu państwa.
Środki finansowe na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt planowane są w corocznych ustawach budżetowych. Zasady rozdysponowania i wykorzystania tych środków
budżetowych w każdym roku są przedmiotem uzgodnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz wojewódzkimi lekarzami weterynarii.
Należy podkreślić, że z ww. środków budżetowych finansowane są wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym afrykańskiego
pomoru świń.
Organy Inspekcji przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń postępują zgodnie
z obowiązującymi przepisami, mając zapewnione środki finansowe oraz sprawdzone
procedury.
Na obszarze objętym ograniczeniami i ochronnym pobierano do badań laboratoryjnych w kierunku ASF również próbki od wszystkich dzików odstrzelonych i znalezionych zwłok dzików. Przebadano próbki pobrane od 1075 dzików (w okresie od
1 marca do 10 sierpnia br.). Materiał genetyczny wirusa ASF stwierdzono, w okresie
od 17 lutego do 11 sierpnia 2014 r., u 28 padłych dzików znalezionych na obszarze
województwa podlaskiego, w 13 przypadkach wystąpienia ASF u dzików w Polsce.
Ponadto w związku z wystąpieniem na terytorium Polski ASF u dzików opracowano plan środków podejmowanych w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń
u dzików na obszarach objętym ograniczeniami i ochronnym na podstawie art. 16
dyrektywy Rady 2002/60/WE.
W dniu 14 maja 2014 r. Główny Lekarz Weterynarii wysłał do Komisji Europejskiej
ww. plan celem jego zatwierdzenia.
W planie określone zostały środki mające na celu zwalczanie ASF u dzików na
obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym, które określiła decyzja wykonawcza Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 47).
W związku z powyższym konieczne było opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń, którym wdro-
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żone zostaną niektóre środki zawarte w ww. planie. Projekt ww. regulacji został wysłany
do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w dniu 25 lipca br.
Ponadto w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, który został zgłoszony w dniu 22 lipca 2014 r. do Wykazu prac legislacyjnych
Rady Ministrów. Ww. projekt w dniu 5 sierpnia 2014 r. został wysłany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Obecnie prowadzone są uzgodnienia
międzyresortowe.
Głównym celem powyższego projektu regulacji jest ograniczenie na obszarach objętych ograniczeniami w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, liczby
gospodarstw spełniających niskie standardy w zakresie bioasekuracji, co pozwoli na
ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt. Osiągnięciu
wymienionego celu ma służyć umożliwienie wprowadzania, w drodze rozporządzenia
ministra właściwego do spraw rolnictwa, odpowiednich programów bioasekuracji.
W programie takim zostałyby określone standardy bioasekuracji gospodarstw utrzymujących określony gatunek zwierząt.
W projekcie ustawy przewidziano, że w terminie określonym w programie bioasekuracji posiadacz zwierząt z gatunku objętego programem, przebywających w gospodarstwie, które nie spełnia wymagań w zakresie bioasekuracji, mógłby złożyć oświadczenie, że nie spełni w tym gospodarstwie wymienionych wymagań. Powiatowy lekarz
weterynarii wydawałby wówczas decyzję nakazującą w tym gospodarstwie zabicie lub
ubój zwierząt z gatunku objętego programem i zakazującą wprowadzania do tego gospodarstwa takich zwierząt. W takim przypadku posiadacz zwierząt, który wykonał
ww. decyzję, otrzymywałby ze środków budżetu państwa:
a) odszkodowanie za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz
b) rekompensatę za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt,
których dotyczył wymieniony zakaz.
Gdyby posiadacz zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie niespełniającym wymagań bioasekuracji nie złożył wymienionego oświadczenia w terminie określonym
w programie, powiatowy lekarz weterynarii wydawałby z urzędu decyzję nakazującą
w tym gospodarstwie zabicie lub ubój zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną i zakazującą wprowadzania do niego takich zwierząt. Posiadaczowi zwierząt przysługiwałoby wówczas ze środków budżetu państwa tylko odszkodowanie za
zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, nie przysługiwałaby natomiast rekompensata.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. Urz.
UE L 95 z 29.03.2014, str. 24, z późn. zm.) umożliwiło Polsce przyznanie producentom znajdującym się w strefie objętej ograniczeniami weterynaryjnymi pomocy
z tytułu uboju świń i wprowadzania do obrotu świeżej wieprzowiny oraz wieprzowych
produktów mięsnych z nich pochodzących, zgodnie z odpowiednimi przepisami weterynaryjnymi. Producenci mogli ubiegać się o wsparcie w odniesieniu do zwierząt
ubitych od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r.
Wnioski o udzielenie pomocy można było składać do dnia 30 maja 2014 r. w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na adres siedziby stada, z którego pochodziły świnie objęte wnioskiem.
Po ustaleniu kursu niezbędnego do wyliczenia kwoty pomocy, co miało miejsce
w dniu 30 kwietnia (4,2024 PLN/EUR), rozpoczął się proces przyznawania pomocy
finansowej w ramach przedmiotowego mechanizmu.
Ogółem do OT ARR wpłynęło 1 448 wniosków na łączną liczbę ok. 49,7 tys. szt. świń
o łącznej masie tusz wynoszącej ok. 4,9 tys. ton.
Według stanu na dzień 13.08.2014 r. pozytywnie rozpatrzono 1 442 wnioski, tj. wydano stosowne decyzje, w ramach których przyznano pomoc do 49 130 szt. świń w o łącznej
zakwalifikowanej masie tusz wynoszącej 4 569,4 ton w łącznej kwocie 1 631 285,39 EUR,
tj. 6 855 395,99 PLN. Proces rozpatrywania wniosków przez OT ARR został już zakończony. Do dnia 13.08.2014 r. Agencja wypłaciła producentom świń 6 855 276,64 zł wsparcia. Pozostała kwota (119,35 zł) zostanie wypłacona w dniu 26 sierpnia br.
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W rozporządzeniu nr 324/2014 określono limit wsparcia w wysokości 20 tys. ton
wieprzowiny, do której Polska może wypłacić wsparcie. Limit ten został wykorzystany
w około 23%, co wynikało przede wszystkim z faktu zmniejszenia z końcem marca
2014 r. strefy objętej ograniczeniami weterynaryjnymi, podczas gdy limit wsparcia
(20 tys. ton) był ustalany w momencie gdy obowiązywała jeszcze pierwotna strefa,
w której znajdowało się znacznie więcej świń.
Odnosząc się do pomocy dla gospodarstw rolnych poza strefą zakażenia, należy
zauważyć, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie informowało Komisję
Europejską o trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny w całej Polsce, związanej z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików, wnioskując jednocześnie
o uruchomienie wsparcia tego rynku. Ministerstwo zwracało uwagę na problemy z eksportem do Federacji Rosyjskiej, ale także do innych krajów trzecich, będących podstawowymi partnerami w handlu wieprzowiną, takich jak Chiny, Japonia czy Ukraina.
Wnioski o uruchomienie wsparcia rynku były zawarte m.in. w piśmie Ministra do
Komisji Europejskiej z dnia 24 lutego 2014 r., a także prezentowane przez przedstawiciela Polski na posiedzeniach Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.
W dniu 5 marca 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie wystąpił do
Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem nie tylko o uruchomienie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie pomocy finansowej dla
producentów świń prowadzących działalność w strefie objętej restrykcjami wynikającymi z przepisów weterynaryjnych, ale także dopłat do prywatnego przechowywania
mięsa wieprzowego oraz refundacji wywozowych, celem złagodzenia postępującego
spadku cen oraz problemów ze zbytem świń występujących w całej Polsce.
Na spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Komisarzem, które odbyło się
w dniu 6 marca 2014 r., zapadła decyzja o akceptacji uruchomienia nadzwyczajnych
środków wsparcia dla producentów świń w strefie objętej restrykcjami wynikającymi
z przepisów weterynaryjnych. Natomiast wniosek w sprawie uruchomienia pozostałych instrumentów Komisja Europejska zobowiązała się szczegółowo przeanalizować.
W dniu 7 kwietnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisji
Europejskiej z kolejnym wnioskiem dotyczącym uruchomienia dopłat do prywatnego
przechowywania wieprzowiny oraz refundacji wywozowych. Poinformowano, że Polska
z rosnącym niepokojem analizuje ostatnie informacje na temat wprowadzonych przez
Federację Rosyjską kolejnych ograniczeń w imporcie, tym razem produktów wieprzowych pochodzących z Polski i Litwy. Niepokój budzi nie tylko rozszerzenie embarga,
ale także wybiórcze traktowanie krajów Unii Europejskiej, stanowiącej w całości strefę
wolnego handlu. Mając powyższe na uwadze, wdrożenie tych instrumentów pozwoliłoby zagospodarować nadwyżkę wieprzowiny oraz stanowiłoby zachętę do poszukiwania
nowych rynków zbytu, mając na uwadze prawdopodobieństwo długotrwałego braku
możliwości eksportu wieprzowiny, szczególnie do państw Unii Celnej.
W dniu 13 maja 2014 r. Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował,
że obecna sytuacja rynkowa, w tym stan dużego popytu i ograniczonej podaży oraz
poziom cen nie uzasadnia wprowadzania wsparcia w postaci dopłat do prywatnego
przechowywania czy refundacji wywozowych.
Należy mieć na uwadze, że wg danych notowanych w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie 04–10.08.2014 r. cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 5,14 zł/kg. Cena ta
była wprawdzie niższa od rekordowo wysokich cen notowanych w 2013 r., ale wyższa
(o 4,3%) niż średnia długoterminowa z lat 2007–2013. Analiza cen w Polsce i UE
wskazuje, że wysokość cen w Polsce kształtuje się mniej więcej na poziomie średniej
unijnej.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego
oraz Andrzeja Pająka
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z prośbą o informację odnośnie do trybu postępowania
w przypadku znalezienia nielegalnego składowiska odpadów medycznych.
Prosimy o dokładne wyjaśnienia, jaki sposób postępowania powinien
mieć miejsce w przypadku, gdy nabędzie się działkę, a następnie, w wyniku
podjętych na niej prac, zostanie tam odkryte składowisko odpadów medycznych. Co w takiej sytuacji powinien zrobić właściciel działki? Jakie organa
winny udzielić mu niezbędnej pomocy zarówno technicznej, jak i finansowej
w zakresie zabezpieczenia i usunięcia składowiska zagrażającego nie tylko
jego zdrowiu, ale i zdrowiu okolicznych mieszkańców?
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz		
Grzegorz Wojciechowski		
Bogdan Pęk			

Robert Mamątow
Marek Martynowski
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 21 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie z dnia 30 lipca 2014 r. (znak: BPS/043-59-2574/14)
złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza wspólnie z innymi senatorami, dotyczące prośby o zajęcie stanowiska odnośnie do sposobu postępowania w przypadku
znalezienia nielegalnego składowiska odpadów medycznych, poniżej przedstawiam
stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
Zgodnie z art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) przez władającego powierzchnią ziemi
rozumie się właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono
inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do
niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
lub magazynowania.
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Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przypadku niewskazania faktycznego posiadacza odpadów odpowiedzialnego za ich zagospodarowanie
(np. wytwórca odpadów lub zbierający odpady), władający powierzchnią ziemi (właściciel działki) jest posiadaczem odpadów znajdujących się na danej nieruchomości.
W związku z tym obowiązek niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania spoczywa na właścicielu działki. Jeżeli odpady nie zostaną usunięte, zastosowanie ma art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach,
zgodnie z którym w przypadku nieusunięcia odpadów, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami.
Jednocześnie należy zauważyć, że władający powierzchnią ziemi może być zwolniony z odpowiedzialności za odpady znajdujące się na przedmiotowej działce w przypadku, kiedy możliwe jest ustalenie posiadacza odpadów odpowiedzialnego za składowanie odpadów.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Ostapiuk
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Oświadczenie senatorów Wojciecha Skurkiewicza,
Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,
Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego
oraz Andrzeja Pająka
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowna Pani Rzecznik!
Prosimy Panią Rzecznik o zainteresowanie się nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 12 czerwca
2014 r., sygn. akt II K 66/13. W ramach tego wyroku doszło do bezprecedensowego skazania młodego człowieka za krytykę władz miasta w internecie.
Naszym zdaniem ten wyrok jest niebezpiecznym precedensem w tłumieniu
krytyki władz publicznych, a także rażącym naruszeniem zasady określonej
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że osoby publiczne
muszą mieć twardszą skórę i przyjmować nawet ostro wyrażaną krytykę.
Uważamy, że Pani Rzecznik w ramach swoich kompetencji powinna stanąć w obronie niesłusznie skazanego człowieka i powinna się sprzeciwić
niebezpiecznemu tłumieniu prawa do krytyki władz publicznych.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Robert Mamątow
Marek Martynowski
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 11.08.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 30 lipca 2014 r., ozn. BPS/043-59-2575/14, dotyczące osoby nieprawomocnie skazanej za krytykę władz miasta
w Internecie, uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich podjął przedstawioną sprawę.
Pismem z dnia 6 sierpnia 2014 r. Rzecznik zwrócił się do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z prośbą o nadesłanie informacji o stanie tego postępowania. Ewentualna analiza akt tej sprawy dokonana zostanie po prawomocnym jej zakończeniu.
Uprzejmie informuję, iż o stanowisku zajętym przez Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie Pan Marszałek poinformowany w kolejnej korespondencji.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Odpowiedź
Warszawa, 15.10.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do korespondencji, dotyczącej skazania obywatela za krytykę władz
miasta w Internecie, uprzejmie informuję, iż z treści pisma Prezesa Sądu Rejonowego
w Grodzisku Wielkopolskim nadesłanego do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
wynikało, iż od wyroku wydanego w dniu 12 czerwca 2014 r. apelację wniósł oskarżony. Akta sprawy wraz z apelacją przekazane zostały Sądowi Okręgowemu w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2014 r.
Obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Sądu Rejonowego
w Grodzisku Wielkopolskim z prośbą o nadesłanie akt, jeśli w sprawie zostało już wydane prawomocne orzeczenie kończące postępowanie sądowe.
Po otrzymaniu i zbadaniu akt pod kątem istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji poinformuję Pana Marszałka o stanowisku Rzecznika w tej materii.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich

Odpowiedź
Warszawa, 3.08.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, dotyczącej skazania obywatela
za krytykę władz miasta, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że szczegółowa analiza
akt sprawy nie wykazała podstaw do wniesienia kasacji na korzyść oskarżonego od
prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 października 2014 r.,
sygn. XVII Ka 928/14, utrzymującego w mocy wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku
Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014 r.
W sprawie tej nie doszło bowiem do zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej lub innego rażącego naruszenia prawa, który miałoby istotny wpływ na treść wyroku. Oskarżony nie został pozbawiony prawa do obrony, miał ustanowionego obrońcę, wykorzystywał przysługujące mu uprawnienia procesowe i wniósł środek odwoławczy, który zgodnie z procedurą został rozpoznany przez sąd II instancji. Nie zostało
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sporządzone pisemne uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, bowiem nie został
złożony wniosek o jego sporządzenie (art. 457 §2 kpk w brzmieniu obowiązującym
w dacie orzekania), jednakże utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku wskazuje, że
sąd ten w całości podzielił argumentację sądu I instancji. Sąd Rejonowy pisemne uzasadnienie wyroku sporządził zgodnie z wymogami art. 424 §1 i 2 kpk, co pozwala na
stwierdzenie, że sąd II instancji uznał, iż ocena dowodów dokonana została swobodnie, z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Rzecznik Praw Obywatelskich nie znajduje podstaw do wyrażenia
odmiennego poglądu.
Postępowanie toczyło się z oskarżenia publicznego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd uprzedził o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanych czynów na czyn z art. 216 §2 kk w zw. z art. 91 kk, ścigany z oskarżenia
prywatnego. Prokurator w trybie art. 60 §1 kpk objął ściganiem z urzędu ten czyn.
W zaistniałej sytuacji procesowej, prawomocne orzeczenie dotyczyło zniewag zamieszczonych w Internecie wobec osób, wprawdzie będących członkami Rady Miasta, lecz
nie zostało uczynione podczas wykonywania przez te osoby czynności służbowych.
Niepodobna także skutecznie zakwestionować przyjęcia przez sąd, iż nie zostało
naruszone prawo oskarżonego do krytyki zważywszy, iż użyte w publikacji Internetu
sformułowania były znieważające w rozumieniu powołanego unormowania Kodeksu
karnego.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Rzecznik Praw
Obywatelskich nie podjęła dalszych działań w przedstawionej sprawie.
Z poważaniem

z upoważnienia
RZECZNIKA PRAWOBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się dyrektor NZOZ SPL Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego z siedzibą w Częstochowie
z prośbą o interwencję w sprawie stanowiska kontraktowego ŚOW NFZ na
lata 2014–2019.
Z informacji, jakie posiadam, wynika, że NZOZ SPL Hospicjum Domowe od 2002 r. świadczy usługi medyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic w szczególnym zakresie – chodzi głównie o chorych w stanie
terminalnym choroby nowotworowej. Placówka spełnia wszelkie wymogi
NFZ, a różnorodne formy działalności medycznej nawet wykraczają poza
te wymogi. Warto podkreślić, że ośrodek ten jako jedyny na terenie województwa śląskiego realizuje program unijny we współpracy z PFRON
w zakresie rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Niezrozumiały jest
zatem fakt zaproponowanego przez ŚOW NFZ drastycznego, bo o 60%,
obniżenia ilości świadczeń medycznych, co w praktyce będzie oznaczać
zamknięcie placówki, a tym samym uniemożliwienie pomocy dla blisko
stu pięćdziesięciu pacjentów w fazie schyłkowej choroby nowotworowej.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że po ewentualnym zamknięciu przedmiotowego ośrodka ponad 90% realizacji świadczeń pozostałoby w obszarze
działania tylko jednego ośrodka na terenie miasta, co byłoby precedensem
w skali całego kraju. Jestem przekonany, że zamknięcie tak ważnej placówki medycznej opieki paliatywnej z wieloletnim doświadczeniem, nieposzlakowaną opinią i nowoczesną bazą medyczną byłoby wielką stratą dla
naszego miasta i okolic.
Ze względu na powyższe zwracam się do Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie stanowiska kontraktowego ŚOW NFZ na lata 2014–2019 wobec NZOZ SPL Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego z siedzibą
w Częstochowie i wprowadzenie zmian umożliwiających normalne funkcjonowanie tej placówki.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński

Stanowisko
Warszawa, 2014.08.21
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Andrzeja Szewińskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r.
w sprawie „stanowiska kontraktowego Śląskiego OW NFZ na lata 2014–2019 wobec
NZOZ SPL Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego z siedzibą w Często-
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chowie”, przesłanym przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 lipca 2014 r., znak: BPS-043-59-2576/14, uprzejmie proszę o przedłużenie terminu odpowiedzi na ww. oświadczenie do dnia 12 września 2014 r.
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, 2014.09.16
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Andrzeja Szewińskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, złożonym podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r.,
w sprawie „stanowiska kontraktowego Śląskiego OW NFZ na lata 2014–2019 wobec
NZOZ SPL Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego z siedzibą w Częstochowie”, przesłanym przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 lipca 2014 r., znak: BPS-043-59-2576/14, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Pragnę poinformować, że zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz
analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) należą do
kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast zgodnie z art. 107 ust. 5 do
zadań dyrektora OW NFZ należy m.in. efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału oraz zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że planowanie środków na poszczególne zakresy świadczeń w ramach planu finansowego oddziału wojewódzkiego należy do kompetencji dyrektora tego oddziału. Również w zakresie kompetencji dyrektora oddziału
wojewódzkiego Funduszu leży, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, możliwość dokonywania przesunięć
w ramach kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym tego oddziału.
Uwzględniając powyższe, w związku z ww. oświadczeniem, Minister Zdrowia wystąpił do NFZ z prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Z odpowiedzi przekazanej przez NFZ wynika, że w dniu 13 marca 2014 r. Śląski OW NFZ ogłosił postępowanie konkursowe prowadzone w trybie konkursu ofert
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka
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paliatywna i hospicyjna w zakresie świadczenia w hospicjum domowym na terenie
podregionu częstochowskiego na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2019 r.
Planowana wartość zamówienia wynosiła 3.056.080,96 zł i stanowiła iloczyn planowanej liczby świadczeń i ceny oczekiwanej, co przy cenie oczekiwanej na poziomie
44,69 zł pozwala na zakup 68.384 osobodni, czyli umożliwia realizację opieki nad
ok. 371 świadczeniobiorcami.
W ww. postępowaniu złożono 7 ofert na 8 miejsc realizacji świadczeń. Zgodnie
z art. 134 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Fundusz jest obowiązany
zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie
w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. W związku z powyższym
wszystkie oferty były oceniane według tych samych kryteriów, które zostały określone
w §1 pkt 1 Zarządzenia Prezesa Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W wyniku porównania ofert w oparciu o wskazane w ww. zarządzeniu kryteria i ich
wagę punktową, oferta NZOZ SPL Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego
z siedzibą w Częstochowie zajęła 7 miejsce w rankingu końcowym otrzymując w sumie
34,278 pkt, w tym za kryteria niecenowe 23,182 pkt. W porównaniu do pozostałych
ofert, oferta NZOZ SPL Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego z siedzibą
w Częstochowie uzyskała bardzo niską ocenę za kryterium niecenowe. Różnica ta
w stosunku do oferenta, który uzyskał najwyższą punktację wynosi 26,818 pkt. Niska punktacja ww. świadczeniodawcy spowodowana była niespełnieniem dodatkowo
ocenianego warunku, czyli zatrudniania lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny
paliatywnej w wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi
1 etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców oraz brakiem certyfikatu ISO.
Ponadto NFZ poinformował, że NZOZ SPL Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum
Domowego z siedzibą w Częstochowie złożył odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania, które zostało oddalone decyzją Dyrektora Śląskiego OW NFZ.
Należy również poinformować, że zgodnie z art. 154 ww. ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawcy w danej
sytuacji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarga do sądu
administracyjnego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark
oraz senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka
Szanowny Panie Prezesie!
Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację o odmownej decyzji ZOW
NFZ w Szczecinie w sprawie podpisania z Samodzielnym Publicznym ZOZ
MSW w Koszalinie z dniem 1 lipca 2014 r. umów na udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie leczenia ogólnostomatologicznego na obszarze powiatu miasta Koszalin; rehabilitacji leczniczej na obszarze miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego; zmniejszenia limitu kontraktu w zakresie
fizjoterapii ambulatoryjnej. Niepodpisanie wyżej wymienionych kontraktów
narusza interes świadczeniobiorców i pozbawia pacjentów konstytucyjnego
prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, dlatego zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o interwencję w tej sprawie.
Poliklinika MSW w Koszalinie jest wiodącą przychodnią na terenie województwa zachodniopomorskiego; zasłużenie cieszy się nienaganną opinią
oraz ma wyrobioną renomę wśród mieszkańców Koszalina. Nieprzerwanie
przez kilkadziesiąt lat zakład udzielał świadczeń głównie policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i zakładów
karnych oraz członkom ich rodzin. Placówka jest dużym, dobrze wyposażonym i sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem, w którego strukturze
znajdują się oddziały szpitalne, zakłady pielęgniarsko-opiekuńcze, przychodnie w Koszalinie i Słupsku oraz ambulatoria terenowe w Darłowie, Drawsku
Pomorskim i Połczynie-Zdroju.
Największym atutem zakładu jest zapewnianie pacjentom kompleksowej i całodobowej opieki medycznej. Populacja stałych pacjentów to ponad
dwadzieścia siedem i pół tysiąca osób, w tym powyżej tysiąca czynnych
funkcjonariuszy resortu MSW, kilka tysięcy członków ich rodzin i emerytów
służb mundurowych z Koszalina i powiatu koszalińskiego.
Dokonując oceny oferty SP ZOZ MSW w Koszalinie, komisja konkursowa pominęła ważną okoliczność, a mianowicie fakt, iż zgodnie ze statutem
placówka ta przede wszystkim udziela świadczeń funkcjonariuszom resortu
MSW, a brak wyżej wymienionej poradni skutkować będzie ograniczeniem
dostępności usług specjalistycznych dla tej grupy osób.
Szczególnie dotkliwe zarówno dla mieszkańców Koszalina, jak i funkcjonariuszy resortu MSW wydaje się pozbawienie ich dostępu do usług
stomatologicznych. Poradnia stomatologiczna w SPZOZ MSW w Koszalinie
udziela świadczeń dorosłym, dzieciom i młodzieży, także w zakresie ortodoncji i protetyki stomatologicznej (w strukturze poradni funkcjonują cztery
gabinety wyposażone w sprzęt spełniający wszystkie wymogi, a pięciu lekarzy stomatologów zapewnia płynny dostęp do świadczeń). Z danych statystycznych z ostatnich trzech lat i pięciu miesięcy bieżącego roku wynika, że
poradnia stomatologiczna zawsze udzielała świadczeń powyżej przyznawanego limitu (suma punktów ponadlimitowych to 198 345, co stanowi około
200 000 tysięcy zł nieopłaconych jak dotąd przez ZOW NFZ w Szczecinie).
Pozbawienie pacjentów prawa do korzystania z opieki gabinetów stomatologicznych, do których się przyzwyczaili i których poziom w pełni akceptują, nie ma racjonalnego uzasadnienia w sytuacji, gdy gabinety te spełniają warunki i wymagania określone przez NFZ. Warto dodać, że wśród
pacjentów znajduje się wiele osób o najniższych dochodach pochodzących
z terenów popegeerowskich, których nie stać na prywatne leczenie stomatologiczne.
Zaprzestanie od dnia l lipca bieżącego roku udzielania przez zakład
świadczeń ogólnostomatologicznych, opieki rehabilitacyjnej oraz znaczne
zmniejszenie kontraktu w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach
umowy z NFZ spowoduje ogromnie niezadowolenie podopiecznych placówki,
w tym przede wszystkim pacjentów resortowych, albowiem na zakładzie
spoczywa nałożony przez organ założycielski statutowy obowiązek zapewnienia dostępności do świadczeń dla tej grupy pacjentów bez względu na
ograniczenia.
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W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne
wnikliwe rozpatrzenie zaistniałej sytuacji w zakresie „przywrócenia” kontraktów na dotychczasowym poziomie ze szczególnym uwzględnieniem kontraktu na usługi stomatologiczne dla SP ZOZ MSW w Koszalinie.
Z wyrazami szacunku
Grażyna Anna Sztark
Piotr Zientarski

Stanowisko
Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2014 r., znak BPS/043-59-2577/14, dotyczącego oświadczenia złożonego przez Panią Senator Grażynę Sztark oraz Pana Senatora
Piotra Zientarskiego, podczas 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu
24 lipca 2014 r., w sprawie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia postępowań konkursowych
prowadzonych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz rehabilitacja lecznicza na obszarze
miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego, uprzejmie informuję, co następuje.
W celu ustosunkowania się do przedstawionych w oświadczeniu kwestii, konieczne jest przeanalizowanie stanowiska Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zgodnie z posiadanymi kompetencjami odpowiada za zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze właściwości tego oddziału wojewódzkiego.
Odpowiedź na pismo Pana Marszałka, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatorów Grażynę Sztark i Piotra Zientarskiego, zostanie więc udzielona niezwłocznie
po uzyskaniu powyższych wyjaśnień.
PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk

Odpowiedź
Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2014 r., znak BPS/043-59-2577/14,
dotyczącego oświadczenia złożonego przez Panią Senator Grażynę Sztark oraz Pana
Senatora Piotra Zientarskiego, podczas 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
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skiej, w dniu 24 lipca 2014 r., w sprawie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia postępowań
konkursowych prowadzonych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz rehabilitacja
lecznicza na obszarze miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego, uprzejmie informuję,
co następuje.
Oferenci, przystępujący do konkursów ofert, winni spełniać wymagania określone
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także opracowanych w oparciu o te przepisy zarządzeń Prezesa NFZ.
Zasadami przeprowadzania każdego postępowania konkursowego, są w szczególności: równe traktowanie świadczeniodawców, niezmienność warunków, które
podlegają ocenie w toku postępowania oraz przestrzeganie określonych w ogłoszeniu
procedur.
Podczas prowadzonych postępowań konkursowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
dokonuje oceny złożonych ofert wyłącznie w oparciu o określone, jawne kryteria, które omawiane były szczegółowo przez pracowników Zachodniopomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ na spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Oddział dla
świadczeniodawców.
Odnosząc się do zawartej w oświadczeniu propozycji, iż dla „policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i zakładów karnych oraz
członków ich rodzin”, winny być zawierane odrębne umowy, uprzejmie wyjaśniam, że
w przepisach prawa brak jest wskazań, aby można było prowadzić odrębne postępowania konkursowe w celu zabezpieczenia świadczeń dla tej, wskazanej w oświadczeniu grupy osób.
Z uwagi, iż wskazani w oświadczeniu pacjenci, tak jak wszyscy pozostali, mogą
korzystać ze świadczeń udzielanych w ramach umów zawartych ze wszystkimi
świadczeniodawcami, brak jest również możliwości zaakceptowania sugestii, zawartej w oświadczeniu Senatorów Grażyny Sztark i Piotra Zientarskiego, iż niezawarcie
umowy na realizację świadczeń stomatologicznych i rehabilitacyjnych z udzielającym
do tej pory tych świadczeń Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie, jest jednoznaczne z pozbawieniem
lub ograniczeniem dostępu dla tych pacjentów do świadczeń i skutkować będzie koniecznością ponoszenia przez pacjentów kosztów leczenia.
Z informacji przekazanych przez Dyrektora Zachodniopomorskiego OW NFZ wynika, iż na podstawie analiz ilości i wartości zakontraktowanych świadczeń rehabilitacyjnych oraz stomatologicznych, przeprowadzonych przez Oddział, można stwierdzić,
że nie występuje ograniczenie dostępności do świadczeń tych rodzajów na terenie
miasta i powiatu koszalińskiego, a fakt zawarcia umów z nowymi, innymi niż dotychczas świadczeniodawcami, nie wpłynął na obniżenie poziomu zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców tego obszaru.
W załączeniu przekazuję wyjaśnienia oraz szczegółową analizę oceny ofert złożonych w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz leczenie rehabilitacyjne w postępowaniach prowadzonych na obszarze miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego, udzielone
przez Dyrektora Zachodniopomorskiego OW NFZ.
PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk
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Załącznik
Pismo DYREKTORA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU
WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w SZCZECINIE
Szczecin, 14 sierpnia 2014 r.
Pan
Leszek Szalak
Z-ca Dyrektora Departamentu
Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Narodowego Funduszu Zdrowia
Stosownie do pisma Pana Dyrektora z dnia 8 sierpnia 2014 r. dotyczącego ustosunkowania się do uwag przedstawionych w wystąpieniu Pani Grażyny Sztark i Pana
Piotra Zientarskiego – Senatorów RP, którego przedmiotem był poziom zabezpieczenia
świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz leczenie stomatologiczne na terenie
miasta Koszalin oraz powiatu koszalińskiego, od dnia 01 lipca 2014 r., Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przekazuje poniżej informacje dotyczące
przedmiotowej sprawy.
1. Dotyczy ograniczenia dostępności do świadczeń udzielanych przez SP ZOZ
MSW w Koszalinie.
Wskazujemy, iż wyniki ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz leczenie stomatologiczne, Oddział Funduszu zawarł umowy na okres 5 lat, z wyłonionymi w rozstrzygnięciach konkursów ofert
oferentami.
Podkreślamy, iż Oddział Funduszu ogłaszając i prowadząc postępowania konkursowe zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w tej materii przepisów ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aktów wydanych na jej podstawie.
Wszystkie bez wyjątku postępowania konkursowe toczą się ściśle według określających je przepisów prawa, a podstawą badania komisji konkursowej jest wyłącznie
oferta złożona przez każdego z oferentów.
Oddział Funduszu ogłasza postępowania konkursowe dla wszystkich pacjentów uprawnionych do świadczeń, nie zaś dla określonej ich grupy, zaś naczelnym zadaniem Oddziału
Funduszu, jest zabezpieczenie dla tych pacjentów równego dostępu do świadczeń.
Wskazujemy, że analiza ilości i wartości zakontraktowanych świadczeń rehabilitacyjnych oraz stomatologicznych, nie wykazuje braków w zabezpieczeniu świadczeń
na terenie miasta i powiatu koszalińskiego. Faktem jest, że zawarto umowy z nowymi
oferentami, lecz nie wpłynęło to na obniżenie poziomu zabezpieczenia świadczeń dla
mieszkańców omawianego obszaru.
Pragniemy wskazać, że oferta SP ZOZ MSW w Koszalinie w rodzaju leczenie stomatologiczne w poszczególnych kryteriach została oceniona w następujący sposób:

Lp.
1
2
3

4

Wyniki oceny pozycji oferty SP ZOZ MSW w Koszalinie w zakresie świadczenia
ogólnostomatologiczne na obszar kontraktowania: powiat Koszalin w poszczególnych kryteriach
Liczba przyznanych
Maksymalna liczba punktów
Nazwa kryterium
punktów
do uzyskania
cena
10
20
ciągłość
5
5
jakość
personel
8,57
40
sprzęt i aparatura medyczna
15
15
jakość – zewnętrzna ocena
3,33
5
– systemy zarządzania
wyniki kontroli
0
0
prowadzonych przez NFZ

dostępność

harmonogram pracy
komórki organizacyjnej
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo
5
kompleksowość – nie podlegało ocenie
w tym zakresie
Łączna liczba punktów oceny

0

15

5

5

0

0

46,9
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Tabela – szczegółowa punktacja oceny ofert biorących udział w postępowaniu na gminę Koszalin.
Ocena oferty
Pozycja
oferty
w rankingu

Nazwa oferenta

1

IRENA
BRODECKA

2

Punktacja z tytułu
Cena
PunkŁączna
Decyzja
pozostałych kryteriów
jednotacja
liczba
o wybrastki
za ofertę
komplekdostęp- punktów niu ofert
rozlicz.
cenową ciagłość sowość jakość
oceny
tak/nie
ność
(zł)
0,99

14,8

5

0

37,85

20

77,65

Tak

INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IWONA
SYLWIA RAMS-JAGUSZTYN

1

13,84

5

0

37,85

12,5

69,19

Tak

2

KATARZYNA MYŚLIWIEC LEKARZ
DENTYSTA

1

13,84

5

0

37,85

12,5

69,19

Tak

2

URSZULA
DECKERT

1

13,84

5

0

37,85

12,5

69,19

Tak

2

JOANNA KOZŁOWSKA-BAŁAJ

1

13,84

5

0

37,85

12,5

69,19

Tak

3

MAŁGORZATA
ZDRALEWICZ-CIĄŻKOWSKA

1,04

10

5

0

41,18

12,5

68,68

Tak

4

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA LEKARSKA DARIANA WOJTYCH

1

13,84

5

0

37,85

9,16

65,85

Tak

5

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
GRAŻYNA
PŁONKA

0,99

14,8

5

0

30,35

12,5

62,65

Tak

5

MIECZYSŁAW
BOGOBOWICZ

0,99

14,8

5

0

30,35

12,5

62,65

Tak

6

IWONA
GLISZCZYŃSKA

1

13,84

5

0

37,85

5

61,69

Tak

6

ANNA
PIEKAREWICZ

1

13,84

5

0

37,85

5

61,69

Tak

6

EWA
RACIBORSKA

1

13,84

5

0

37,85

5

61,69

Tak

7

BOGUSŁAWA
GRZYWACZ

1

13,84

5

0

30,35

10,83

60,02

Tak

8

„MEDICUS” STOMATOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ S.C.

0,99

14,8

5

0

26,9

12,5

59,2

Tak

9

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
ANNA RADOCH

1,04

10

5

0

30,35

12,5

57,85

Tak

10

KATARZYNA STALENGA-SZCZAWIŃSKA

1

13,84

5

0

23,57

12,5

54,91

Tak
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WOJSKOWA
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ

1,04

10

5

0

26,9

12,5

54,4

Tak

12

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
SP. Z O.O.

1,04

10

5

0

31,42

7,5

53,92

Tak

13

IRENA
CHARKIEWICZ

1

13,84

0

0

30,35

9,16

53,35

Tak

14

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
ANNA BERENT

1

13,84

5

0

21,78

12,5

53,12

Tak

15

ANNA PODRAZA

0,93

20

0

0

23,57

9,16

52,73

Tak

16

IWONA
ZWOLIŃSKA

1,02

11,92

5

0

21,78

10,83

49,53

Tak

17

MARIOLA
BURCZAK

0,99

14,8

0

0

16,07

16,66

47,53

Tak

18

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
LEK. STOM. ELŻBIETA MICHALAK- K0STECKA

1

13,84

5

0

16,07

12,5

47,41

Tak

18

ANNA DZIUREWICZ-GÓRA

1

13,84

5

0

23,57

5

47,41

Tak

19

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
KOSZALIN

1,04

10

6

0

26,9

46,9

Nie

20

INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA CZESŁAW HENRYK
NIDECKI

1,01

12,88

5

0

16,07

12,5

48,45

Nie

21

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA LEKARSKA BOŻENA
MARIA NIDECKA

1,04

10

5

0

16,07

12,5

43,57

Nie

21

ANETA
PURKIEWICZ

1,04

10

5

0

16,07

12,5

43,57

Nie

22

INDYWIDUALNA
PRAKTYKA LEKARSKA EDYTA
CZĘŚCIK

1,03

10,96

5

0

7,5

12,5

35,96

Nie

23

LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
W KOSZALINIE

1

13,84

5

0

0

9,16

28

Nie

24

PAWEŁ BACZAR

1,04

10

5

0

7,5

5

27,5

Nie

Oferta SP ZOZ MSW w Koszalinie nie została wybrana do zawarcia umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, ponieważ nie była konkurencyjna w stosunku do ofert wyżej sklasyfikowanych. Ostatecznie, w rankingu końcowym po negocjacjach, oferta SP ZOZ MSW zajęła 19 pozycję
na 24, uzyskując łączną liczbę oceny 46,90 punktów. Różnica między ofertą SP ZOZ
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MSW, a ofertami wybranych w rozstrzygnięciu oferentów, którzy uzyskali najwyższą
łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert wynosi 30,75 pkt, w stosunku
do oferty na 1 miejscu w rankingu końcowym oraz 0,51 pkt w stosunku do ostatniej
z wybranych ofert.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kontraktowania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. W przypadku świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, wartość zamówienia wynosiła nie więcej niż 100 964,49 PLN na okres rozliczeniowy od 2014.07.01 do 2014.12.31, okres obowiązywania umowy od 2014.07.01
do 2019.06.30, na postępowanie wpłynęły łącznie 4 oferty, w tym oferta 1 podmiotu
resortowego tj. SP ZOZ MSW w Koszalinie.
W toku postępowania odrzucono 1 ofertę z powodu niespełniania wymogów koniecznych, w związku z powyższym w dalszej części postępowania brały udział 3 oferty, a łączna wartość ofert zakwalifikowanych do części niejawnej postępowania wynosiła 202 950,00 PLN i przekraczała wartość zamówienia. W wyniku rozstrzygniętego
postępowania wybrano ofertę Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Zaplanowana do
zakontraktowania liczba świadczeń została wyczerpana przez ten podmiot, w związku z powyższym pomimo spełniania wszystkich wymogów oferenci znajdujący się na
miejscach od 2 do 3 w rankingu nie zostali wybrani do zawarcia umowy.
W przypadku kontraktowania świadczeń lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oferta SP ZOZ MSW w Koszalinie zajęła 2 miejsce na 3 miejsca, a całkowita
ilość punktów oceny oferty w rankingu wynosi łącznie 54,23 punkty na uzyskaną
maksymalną ilość 56,93 punktów przez ofertę z 1 miejsca w rankingu końcowym.
W poszczególnych kryteriach oferta SP ZOZ MSW w Koszalinie została oceniona w następujący sposób:
Wyniki oceny pozycji oferty SP ZOZ MSW w KOSZALINIE
w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w poszczególnych kryteriach
Lp.

Nazwa kryterium

1

cena

2

ciągłość

3

jakość

personel
jakość – zewnętrzna ocena
– systemy zarządzania
wyniki kontroli prowadzonych
przez NFZ

Liczba
przyznanych
punktów

Maksymalna
liczba punktów
do uzyskania

10,9

20

5

5

35

35

3,33

5

0

0

4

dostępność – nie podlegało ocenie w tym zakresie

0

0

5

kompleksowość – nie podlegało ocenie w tym zakresie

0

0

54,23

65

Łączna liczba punktów oceny

1. kryterium cena – oferta otrzymała łącznie 10,9 pkt (na maksymalną liczbę
20 pkt oceny) – za obniżenie ceny jednostki rozliczeniowej przez oferenta w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w postępowaniu;
2. kryterium ciągłość – oferta otrzymała łącznie 5 pkt (na maksymalną liczbę
5 pkt oceny), za realizowanie w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem procesu leczenia swiadczeniobiorców w ramach zakresu
świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie;
3. kryterium jakość – oferta otrzymała łącznie 38,33 pkt:
∙ Jakość – personel – oferent otrzymał dodatkowo 35 pkt (na maksymalną
liczbę 35 pkt oceny) – za posiadanie lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej – w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/4 et. przeliczeniowego;
∙ Jakość – zewnętrzna ocena – oferent otrzymał dodatkowo 3,33 pkt (na maksymalną liczbę 5 pkt oceny) – za wykazanie certyfikatu ISO 9001 systemu
zarządzania jakością;
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∙ Jakość – wyniki kontroli – oferent nie otrzymał ujemnych pkt (na maksymalną liczbę – 5 pkt oceny) – za brak negatywnych wyników kontroli zakończonych wystąpieniem pokontrolnym;
4. kryterium dostępność oraz kryterium kompleksowość – nie podlegało ocenie w zakresie będącym przedmiotem postępowania.
Poniższa tabela odzwierciedla szczegółową punktację ofert wg rankingu końcowego:
Ocena oferty
Pozycja
oferty
w rankingu
1

2

3

Punktacja za
ofertę
cenową

ciągłość

kompleksowość

jakość

SZPITAL
WOJEWÓDZKI
IM. M. KOPERNIKA
W KOSZALINIE

13,6

5

0

38,33

0

56,93

Tak

SAMODZIELNY
PUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W KOSZALINIE

10,9

5

0

38,33

0

54,23

Nie

PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNA
PULSMED

12,7

5

0

35

0

52,7

Nie

Nazwa
oferenta

Cena
jednostki rozlicz. (zł)

Punktacja z tytułu
pozostałych kryteriów

Łączna
Decyzja
liczba
o wybradostęp- punktów niu ofert
oceny
tak/nie
ność

Informujemy, że do zawarcia umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – wybrano jednego oferenta, który
uzyskał najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny, a oferowana
przez niego liczba świadczeń wyczerpała łączną liczbę planowanych do zakupu świadczeń wskazanych w ogłoszeniu, Różnica punktowa między SP ZOZ MSW w Koszalinie,
a ofertą wybranego w rozstrzygnięciu oferenta wynosi 2,7 pkt i dotyczy wyłącznie
punktacji za ofertę cenową.
SP ZOZ MSW w Koszalinie oraz podmiot wyłoniony w postępowaniu otrzymali
taką samą liczbę punktów za kryterium: ciągłość tj. maksymalną do uzyskania liczbę
5 punktów, ponieważ realizowali proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Zachodniopomorskim OW NFZ oraz za kryterium: jakość tj. 38,33 pkt każdy.
Szczegółowe Informacje dotyczące oceny tych 2 ofert w rankingu końcowym w zakresie kryterium jakość przedstawiają się następująco:
KRYTERIUM JAKOŚĆ
PERSONEL

WYNIKI KONTROLI
PROWADZONYCH
PRZEZ NFZ

ZEWNĘTRZNA OCENA
– SYSTEMY
ZARZĄDZANIA

SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. M. KOPERNIKA
W KOSZALINIE

35

0

3,33

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
W KOSZALINIE

35

0

3,33

NAZWA OFERENTA
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Obaj oferenci otrzymali jednakową punktację za personel w ramach kryterium jakość tj. 35 pkt za wykazanie w ofercie lekarzy z drugim stopniem specjalizacji. Otrzymali także dodatkowe punkty za przedstawiony certyfikat jakości tj. 3,33 pkt.
W związku z uzyskaniem takiej samej ilości punktów w ww. kryteriach, kryterium
rankingującym była zaproponowana przez oferentów cena. Znajdujący się na pierwszym miejscu Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzymał 13,66 punktów za zaproponowaną w trakcie negocjacji cenę, natomiast SP ZOZ MSW w Koszalinie uzyskał w tym
kryterium 10,9 punktów. O miejscu SP ZOZ MSW w Koszalinie w rankingu końcowym, zadecydowała zatem zaoferowana przez oferenta cena świadczeń zgodna z ceną
oczekiwaną przez Fundusz w danym postępowaniu.
Na spotkaniu negocjacyjnym oferenci, w tym SP ZOZ MSW w Koszalinie, byli informowani m.in. o cenie oczekiwanej za świadczenie, oraz możliwości obniżenia ceny,
która może skutkować zmianą pozycji w rankingu. W podpisywanych przez obie strony protokołach końcowych z negocjacji znajduje się zapis o zakresie przekazywanych
oferentowi informacji. Oferent podtrzymał cenę wskazaną w ofercie tj. na poziomie
ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu, co przeważyło o wyniku rozstrzygnięcia postępowania. Oferta SP ZOZ MSW w Koszalinie nie była konkurencyjna
w stosunku do oferty wyżej sklasyfikowanej w rankingu końcowym m.in. w zakresie
ceny, uzyskując mniejszą punktację niż podmiot wyłoniony do zawarcia umowy.
2. Dotyczy uszczerbku w interesie prawnym SP ZOZ MSW z uwagi na utratę
kontraktu.
Fundusz został powołany do życia przede wszystkim w celu działania w interesie
i na rzecz świadczeniobiorców. Stosownie do zapisów art. 97 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz w zakresie środków finansowych pochodzących ze składek działa w imieniu własnym na
rzecz ubezpieczonych, oraz osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów
o koordynacji.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwe, aby kontraktowanie świadczeń, mogło odbywać się w oparciu o inne kryteria, niż te, określone w obowiązujących przepisach
prawa. Inne stosowanie prawa w tym zakresie naruszałoby naczelną zasadę równego
traktowania oferentów i świadczeniodawców.
3. Dotyczy rozliczenia świadczeń ponadlimitowych udzielonych przez SP ZOZ
MSW w Koszalinie.
Wskazujemy, że dotychczasowe umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz leczenie stomatologiczne przestały obowiązywać z dniem 30 czerwca 2014 r. w związku
z upływem okresu na jaki zostały zawarte. Zgodnie z §27 ust. 2 Ogólnych warunków
umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia MZ z dnia 06 maja 2008 r., ostateczne rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej po upływie 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
Oddział Funduszu jest w chwili obecnej na etapie renegocjacji przedmiotowych
kontraktów ze świadczeniodawcami, których przedmiotem jest zapłata za świadczenia
wykonane w ramach wskazanych wyżej umów, również te, które zostały wykonane
ponad przyznany w umowie limit.
4. Dotyczy promowania podmiotów niepublicznych względem podmiotów
publicznych.
Chcielibyśmy wskazać, iż postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej odbywają się na podstawie obowiązujących przepisów
i wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Komisja konkursowa, stosownie
do dyspozycji wynikającej z art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy, wybiera w rozstrzygnięciu
wyłącznie tych oferentów, których oferty zapewniają ciągłość udzielanych świadczeń
opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i ich do-
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stępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Nie ma w tym przypadku możliwości uzależniania wyboru komisji
konkursowej od formy organizacyjnej świadczeniodawcy, czy od jakichkolwiek innych
czynników nieokreślonych przepisami prawa.
Inne postępowanie komisji konkursowych, narażałoby Oddział na konsekwencje
prawne i finansowe wynikające ze skutecznego wniesienia przez oferentów środków
odwoławczych.
Reasumując, chcielibyśmy wskazać, iż w wyniku przeprowadzonych przez Oddział
Funduszu konkursów ofert, zarówno świadczenia stomatologiczne, jak i świadczenia
rehabilitacyjne zostały zabezpieczone zgodnie z planem zakupu świadczeń, również na
terenie miasta i powiatu koszalińskiego. Wszyscy pacjenci, którzy chcieliby uzyskać
kompleksową informację na temat „nowych” placówek świadczących przedmiotowe
usługi od dnia 01 lipca 2014 r., mają swobodny dostęp do bezpłatnych Informatorów
zawierających pełne dane w tym zakresie.
Na koniec chcielibyśmy wskazać, iż Oddział Funduszu prowadząc rzeczone postępowania konkursowe dokonał wszechstronnej oceny wszystkich złożonych przez
świadczeniodawców ofert. Należy w tym miejscu podkreślić, iż badanie ofert przez komisje konkursowe odbywało się wielotorowo, obejmując kryteria ciągłości, oferowanej
ceny świadczenia, jakości oraz dostępności do świadczeń.
Informujemy, że oferenci dotychczasowi, udzielający już świadczeń w zakresach
będących przedmiotem postępowań konkursowych (takim oferentem był SP ZOZ
MSW w Koszalinie), pozostawali w konkursie ofert w lepszej sytuacji od oferentów
nowych, gdyż otrzymywali dodatkowe punkty rankingowe (5 pkt rankingowych) za
ciągłość świadczeń. Taka sytuacja nie gwarantowała tym oferentom wyboru, w przypadku otrzymania niższej punktacji za inne kryteria oceny ofert.
O wszystkich wyżej wskazanych regułach prowadzenia konkursów ofert oraz
zasadach oceny złożonych ofert przez komisje konkursowe, świadczeniodawcy byli
informowani na cyklu szkoleń organizowanych przez Oddział Funduszu, w okresie
bezpośrednio poprzedzającym składanie ofert. W szkoleniach wzięło udział kilkuset
świadczeniodawców z całego województwa.
Informujemy również, że tutejszy Oddział Funduszu mając na uwadze wskazane
wyżej zmiany, bardzo uważnie i z dochowaniem należytej staranności monitoruje poziom zabezpieczenia przedmiotowych świadczeń od dnia 01 lipca 2014 r. na terenie
całego województwa zachodniopomorskiego, w rym również na terenie miasta Koszalin oraz powiatu koszalińskiego, i gotów jest do ogłoszenia ewentualnych uzupełniających konkursów ofert w przypadku ujawnienia braków w pełnym zabezpieczeniu
świadczeń rehabilitacyjnych oraz stomatologicznych na terenie całego województwa
zachodniopomorskiego.
Z poważaniem
w z. DYREKTORA
Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dariusz Ruczyński
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Oświadczenie senatora Edmunda Wittbrodta
skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Szanowna Pani Minister!
W związku z zaistnieniem wątpliwości związanych z brakiem możliwości ustalenia jednolitego stosowania przepisów ustawy – Karta Nauczyciela
oraz ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy
w zakresie naliczania stażu pracy wizytatorów do nagrody jubileuszowej,
a także w oparciu o przedstawione poniżej przypadki proszę o zajęcie stanowiska w opisanej sprawie.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia
1982 r. (DzU z 2014 r., poz. 191) nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach kuratora oświaty oraz nauczyciele przechodzący do
pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty otrzymują urlop
bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji.
W myśl art. 32 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji
rządowej i kuratoriach oświaty przysługuje wynagrodzenie i inne świadczenia, określone dla członków korpusu służby cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
Z kolei art. 91 ust. 1–3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stanowi:
1. Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.
2. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy,
jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy,
od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów
zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa
państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
Jak wynika z §10 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych
kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej,
mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu
służby cywilnej (DzU nr 211, poz. 1630, ze zm.), członek korpusu służby
cywilnej, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo
do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem
okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego
u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania
pracy w urzędzie, zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.
Przypadek I
Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony w kuratorium oświaty od
dnia 28 lipca 2008 r. i pracuje tam nadal. Okres zatrudnienia poprzedzający
dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w kuratorium, wyniósł 15 lat
i 10 miesięcy (stan na dzień 27 lipca 2008 r.). W dniu 26 września 2012 r.
wizytator legitymował się 20-letnim stażem pracy i otrzymał nagrodę jubileuszową.
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Przypadek II
Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony w kuratorium oświaty od
dnia 1 września 2009 r. w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego mu na
podstawie art. 17 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela. W dniu zatrudnienia w kuratorium legitymował się 26-letnim stażem pracy i nadal pracuje
w kuratorium. W dniu 1 września 2013 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za
30 lat pracy.
Wobec tego proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy nauczycielom dyplomowanym, którzy wykonują pracę wizytatora w kuratorium oświaty w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przed
1 stycznia 2010 r. przez dyrektora szkoły na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy
– Karta Nauczyciela, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej
powinno się wliczyć okres zatrudnienia w szkole do dnia rozpoczęcia urlopu
bezpłatnego?
2. Jak należy rozumieć cytowane zapisy rozporządzenia:
— „przed wejściem w życie rozporządzenia nabył prawo do dodatku
za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy
w urzędzie”;
— „zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej”?
3. Do której z nagród jubileuszowych, o których mowa w art. 91 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, wizytator zatrudniony przed
1 stycznia 2010 r. zachowuje prawo?
Edmund Wittbrodt

Odpowiedź
Warszawa, 25 sierpnia 2014 r.
Sz. P.
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Edmunda Wittbrodta złożone na
59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2014 r., przesłane przy piśmie z dnia 30 lipca
2014 r., znak: BPS/043-59-2578/14, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Prezes Rady Ministrów określił warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania dla członków korpusu służby cywilnej w rozporządzeniu z dnia
9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników
do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. (Dz. U. Nr 211,
poz. 1630 z późn. zm.).
Zgodnie z §4 ust. 3 i 5 oraz §5 ust. 1–3 ww. rozporządzenia, przy ustalaniu prawa
do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który
był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku
pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych
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okresów zatrudnienia. Jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej
brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do dodatku za wysługę lat
lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Członek korpusu służby cywilnej
nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do
tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do
nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. Jeżeli w aktach
osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej
prawa do tej nagrody.
Na podstawie §10 rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych,
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, członek korpusu służby cywilnej, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył
prawo do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem
okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w urzędzie,
zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż nauczyciel dyplomowany, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191), w związku z art. 32 ust. 1 tej ustawy, ma prawo do każdej
z nagród jubileuszowych określonych w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), o ile wcześniej nie
otrzymał nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
W przypadku nauczycieli zatrudnionych w służbie cywilnej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, prawo do nagrody jubileuszowej powstaje
w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Jeżeli wykonują oni pracę
w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy, poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej, o ile nauczyciel nabył takie prawo przed 1 stycznia 2010 r. Analogicznie stosuje
się przepisy w związku z prawem nauczyciela zatrudnionego w służbie cywilnej do
dodatku za wysługę lat.
W sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego
udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy i u tego pracodawcy nie
nabył prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do nagrody jubileuszowej przed
1 stycznia 2010 r., zastosowanie mają przepisy §4 oraz §5 rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia
oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących
członkom korpusu służby cywilnej.
Po zakończeniu wykonywania pracy w urzędzie nauczycielowi powracającemu do
pracy w szkole do stażu pracy, od którego uzależnione są świadczenia pracownicze
(dodatek za staż pracy, nagroda jubileuszowa), zaliczony zostanie okres tej pracy.
Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Przemysław Krzyżanowski
Podsekretarz Stanu

234

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Wczoraj podczas sto szóstego posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, wspólnego z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisją Budżetu i Finansów Publicznych, dotyczącego
rozpatrzenia ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, doszło
do skandalicznego zachowania przedstawiciela resortu infrastruktury i rozwoju, który to w sposób mało elegancki „upominał” przedstawicielkę Biura
Legislacyjnego, wytykając jej niekompetencję i mówiąc: gdzieś pani dzwoni,
ale nie wiadomo, w którym kościele. Rozumiem, iż trudno jest pogodzić się
z krytyką, ale w tym przypadku była ona jak najbardziej zasadna. Biuro
Legislacyjne przygotowało propozycje poprawek do ustawy. Kilka z tych propozycji poprawek, często oczywistych, zostało odrzuconych dla zasady.
Myślę, że wczorajsze posiedzenie komisji pokazało, iż Senat jest traktowany, przynajmniej przez niektóre ministerstwa – pragnę tu nadmienić, iż
wczorajszy przykład nie jest odosobniony; podobne sytuacje mają miejsce
na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Komisji Zdrowia –
co najmniej lekceważąco. Panie Premierze, takie zachowania nie są jedynie
przykładem bagatelizowania opozycji, ale złego traktowania całej Izby! To
jest sytuacja skandaliczna.
Skoro resorty nie zamierzają traktować poważnie pracy senatorów, to
powinny chociażby okazać szacunek dla pracy Biura Legislacyjnego, które
w pocie czoła pracuje dla Senatu, a przede wszystkim dla obywateli, i chce
poprawić ustawy niejednokrotnie pisane pospiesznie. Przykłady takich zachowań wskazują, jak nie należy uchwalać ustaw.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi ma oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, dotyczące przebiegu wspólnego posiedzenia w dn. 23 lipca 2014 r. Komisji Spraw
Unii Europejskiej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, poświęconego rozpatrzeniu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w pespektywie finansowej 2014–2020, pragnę wyjaśnić, iż nie było intencją przedstawiciela
resortu infrastruktury i rozwoju podważanie kompetencji przedstawicieli Biura Legislacyjnego Senatu RP oraz wyrazić ubolewanie, że intencje te mogły zostać odebrane
w opisany w oświadczeniu sposób.
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Jednocześnie podkreślić należy, że obrady podczas posiedzenia przebiegały w napiętej atmosferze, co wynikało zarówno z wagi procedowanych przepisów prawnych
dla sposobu realizacji polityki spójności w Polsce, jak i ze znacznego skomplikowania
materii będącej przedmiotem opracowywanych regulacji. Złożoność przepisów prawnych w obszarze polityki spójności oraz zakres zmian w szerzej rozumianym otoczeniu
prawnym skutkowały – mimo najlepszej wiedzy i intencji zgłaszających – wnoszeniem
podczas prac legislacyjnych uwag i propozycji poprawek nie zawsze adekwatnych
i optymalnych w kontekście przepisów prawa wspólnotowego i możliwości efektywnego wykorzystania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Stąd też
naturalną w mojej ocenie konsekwencją tego procesu była sytuacja, w której część
spośród wspomnianych uwag i poprawek nie została podczas prac nad ww. ustawą
uwzględniona.
Pozostaję w przekonaniu, że powyższe wyjaśnienia potwierdzają, iż podległy mi resort realizuje zadania związane z procesem legislacyjnym z pełną dbałością o wysoką
jakość stanowionego prawa i z pełnym poszanowaniem zasad ustrojowych. Jednocześnie pragnę zapewnić Pana Marszałka o jak najwyższym szacunku moim i przedstawicieli mojego resortu wobec roli Senatu RP w procesie stanowienia prawa w Polsce,
a także wobec kompetencji i wkładu przedstawicieli Biura Legislacyjnego Senatu RP.
Z poważaniem
Elżbieta Bieńkowska
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,
Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego
oraz Zdzisława Pupy
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się sprawą rodziny państwa
Cecylii i Stanisława K., zamieszkałych w miejscowości B. […], i rozważenie
sposobu rozszerzenia wsparcia z zakresu pomocy społecznej. Prosimy Pana
Ministra o przeanalizowanie możliwości udzielenia dodatkowej pomocy rodzinie państwa K.
Otóż pan Stanisław jest byłym pracownikiem PGR, obecnie osobą bardzo
chorą, otrzymującą niewielkie świadczenia. Pani Cecylia prowadziła dom,
zajmowała się wychowaniem dziewięciorga dzieci, nigdy nie pracowała zawodowo i była ubezpieczona przy mężu. Obecnie ze względu na chorobę
pana Stanisława, jedynego żywiciela rodziny, rodzina żyje w bardzo trudnych warunkach. Poza tym ze względów finansowych ma także utrudniony,
a wręcz jest on niemożliwy, dostęp do świadczeń zdrowotnych.
Zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się bardzo trudnym losem tej
wielodzietnej rodziny, bowiem brak możliwości leczenia i środków do życia
zagraża egzystencji tej rodziny.
Jesteśmy świadomi, że podobny problem dotyka wiele innych, w szczególności wielodzietnych rodzin, w których to ojciec pracował zawodowo,
a matka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci, a teraz ci rodzice
w wyniku zdarzeń losowych i chorób nie mogą godnie żyć. Polecamy uwadze Pana Ministra rozważenie możliwości objęcia takich rodzin dodatkowym
wsparciem ze strony ośrodków pomocy społecznej.
Z wyrazami szacunku		
Grzegorz Wojciechowski		
Bogdan Pęk			
Robert Mamątow		
Marek Martynowski		
Andrzej Pająk			

Wojciech Skurkiewicz
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Przemysław Błaszczyk
Bohdan Paszkowski
Zdzisław Pupa

Odpowiedź
Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu w sprawie rozszerzenia wsparcia z zakresu pomocy społecznej dla rodziny państwa Cecylii i Stanisława
K. zamieszkałych w miejscowości B., gmina B., uprzejmie wyjaśniam, że zostały podjęte działania w celu wyjaśnienia powyższej kwestii.

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

237

Departament Pomocy i Integracji Społecznej zwrócił się z prośbą do Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o informację na temat sytuacji
życiowej rodziny państwa K. i pomocy udzielanej przez MGOPS.
Z informacji uzyskanej z MGOPS w B. wynika, że ww. rodzina jest objęta systematyczną pomocą Ośrodka od lutego 2012 r. do chwili obecnej. Pani Cecylia i Stanisław K. prowadzą gospodarstwo domowe dwuosobowe, którego źródło dochodu stanowi renta chorobowa pana Stanisława K. wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym.
Państwo K. wraz z czterema pełnoletnimi synami, konkubiną jednego z synów
i wnuczką zajmują lokal spółdzielczy, czteropokojowy. Członkowie rodziny prowadzący oddzielne gospodarstwa domowe posiadają własne źródła dochodu w postaci zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego, wynagrodzenia za pracę, czy też środków pieniężnych uzyskiwanych z tytułu wykonywania prac dorywczych. Pozostałych pięcioro
dorosłych dzieci państwa K. jest usamodzielnionych i mieszka oddzielnie.
Rodzina państwa K. jest dysfunkcyjna i wieloproblemowa. Złożoność sytuacji życiowej wynika z takich problemów jak długotrwała choroba, niepełnosprawność, nadużywanie alkoholu i konflikty wewnątrzrodzinne.
W wyniku zaistniałych problemów MGOPS w B. podjął odpowiednie działania na
rzecz rodziny państwa K. Ww. zostali objęci wsparciem w postaci świadczeń zarówno
o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym.
Uprzejmie informuję, że zasady i tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 182 z późn. zm.).
Na podstawie art. 8 ww. ustawy prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się przez porównanie dochodu osoby lub rodziny z odpowiednim kryterium dochodowym. Od dnia 1 października 2012 r. dla osoby w rodzinie kryterium
dochodowym jest dochód nieprzekraczający kwoty 456 zł. Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić co najmniej jeden z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15
ustawy o pomocy społecznej np. niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
bezrobocie, alkoholizm itd.
Dochód rodziny państwa Cecylii i Stanisława K. przekracza ustawowe kryterium
dochodowe, jednak pomoc pieniężna przyznawana przez ośrodki pomocy społecznej
ma charakter elastyczny. Dlatego też MGOPS w B. zgodnie z art. 41, który umożliwia udzielenie pomocy osobom i rodzinom, których dochody przekraczają kryteria
ustawowe (np. w formie bezzwrotnego zasiłku celowego), wspiera rodzinę państwa K.
ww. świadczeniem pieniężnym.
Udzielenie takiej pomocy wymaga absolutnie wyjątkowych okoliczności. Organ pomocy społecznej rozważył okoliczności sprawy dot. rodziny K. uznając, iż występują
w niej szczególnie uzasadnione okoliczności uprawniające do otrzymania zasiłku celowego specjalnego.
Pomoc w tych formach nie ma charakteru obligatoryjnego. Jej przyznanie zależy
od szczególnej sytuacji osoby wnioskującej o pomoc, ale także od możliwości finansowych ośrodka.
Ww. państwo uzyskują także wsparcie w formie zasiłków celowych na zakup żywności w oparciu o program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowiony
Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 (M.P. z 2013 r. poz. 1024). Program stanowi, iż gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości
150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych gminom z programu udziela się wsparcia m.in. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom
samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych.
Państwo Cecylia i Stanisław K. nie wymagają wsparcia w postaci opłacenia składki
na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast zasiłek celowy specjalny może być przyznany na pokrycie kosztów
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leczenia w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli leczenie takie stanowi
niezbędną potrzebę życiową.
W ramach systemu pomocy społecznej, w oparciu o posiadane do dyspozycji środki
finansowe, udzielana jest możliwie najbardziej efektywna pomoc społeczna uwzględniająca nie tylko niedostatek materialny osób i rodzin, ale także ich skomplikowaną
sytuację socjalną.
MGOPS w B. posiada obecnie ograniczone środki finansowe, które nie pozwalają na udzielanie pomocy, w takiej wysokości, aby móc w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby wnioskodawców. Duże zapotrzebowanie na pomoc społeczną powoduje,
że gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zasiłki celowe w ww.
Ośrodku jest trudne i wymaga rozważnego ich rozdzielania z uwzględnieniem przede
wszystkim osób nieposiadających żadnego dochodu.
Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o pomocy społecznej pomoc społeczna to instytucja
polityki społecznej państwa, której celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie samodzielnie pokonać, pomimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
Pani Cecylia K. od stycznia 2015 r. będzie mogła ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, bowiem na dzień dzisiejszy nie spełnia wszystkich
przesłanek określonych art. 16a Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
Ponadto wsparcie ze strony rodziny a w przypadku państwa Cecylii i Stanisława K.
– własnych, usamodzielnionych dzieci, należy do możliwości, które ww. są zobowiązani wykorzystać.
Zgodnie z art. 133 ust. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r.
osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych jest ten, kto żyje w niedostatku. Nie
ma tutaj zastosowania ograniczenie wiekowe. A osobami zobowiązanymi do udzielenia
wsparcia finansowego według art. 128 k.r.o. są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo.
Za krewnych w linii prostej uważa się zstępnych i wstępnych.
W przypadku państwa K. jeden z synów świadczył pomoc usługową ojcu, korzystającemu systematycznie z pomocy medycznej na terenie Rawy Mazowieckiej, w formie
dowozu do lekarza, a córka zgłaszała MGOPS w B. gotowość świadczenia pomocy
usługowej ojcu.
Ponadto ww. Ośrodek z uwagi na konflikty wewnątrzrodzinne i nadużywanie alkoholu przez członków rodziny państwa K. świadczy pomoc w formie pracy socjalnej
i podjął współpracę z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w B., środowiskiem lokalnym i policją, która z uwagi na awantury wielokrotnie
podejmowała interwencje w ww. rodzinie.
Biorąc pod uwagę przedstawione przez MGOPS w B. dane dotyczące sytuacji życiowej oraz zakresu i form pomocy udzielanej rodzinie państwa K., należy podkreślić,
że Ośrodek znając od wielu lat potrzeby tej rodziny, stara się je zaspokoić jak najefektywniej i w miarę swoich możliwości.
Ministerstwo nie posiada upoważnienia do rozpatrywania spraw obywateli w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, nie jest organem odwoławczym
w tych sprawach i nie może ingerować w decyzje podejmowane przez organy właściwe.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

59. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2014 r.

239

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Pająka, Wojciecha Skurkiewicza, Macieja Klimy,
Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,
Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego
oraz Zdzisława Pupy
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ubiegłym roku w okresie żniw nastąpił drastyczny spadek cen zbóż,
co boleśnie uderzyło w dochody rolników. Z udzielanych wówczas przez
Pana Ministra odpowiedzi na nasze oświadczenia wynikało, że państwowa
spółka „Elewarr”, dysponująca magazynami na ponad 640 tysięcy t, w okresie żniw prowadziła skup zbóż w minimalnym zakresie: do 26 sierpnia, czyli
praktycznie do końca żniw, skupiła jedynie 69 tysięcy t zbóż. Gdyby ta spółka, będąca potentatem na rynku zbóż, podjęła skup po uczciwych cenach,
mogłaby znacząco ustabilizować sytuację na rynku.
Pragniemy zapytać, jaka jest sytuacja spółki w tym roku. Czy jest ona
przygotowana do skupu zbóż, jakie ilości zbóż zamierza skupić i czy jej działalność, w zakresie możliwości jej wpływu na stabilizację rynku, jest przedmiotem zainteresowania i oddziaływania ministra rolnictwa i rozwoju wsi?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski		
Bogdan Pęk			
Robert Mamątow		
Marek Martynowski		
Andrzej Pająk			
Wojciech Skurkiewicz		

Maciej Klima
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Przemysław Błaszczyk
Bohdan Paszkowski
Zdzisław Pupa

Odpowiedź
Warszawa, 2014.09.08
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2014 r. znak BPS/043-59-2581/14 przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 59. posiedzenia Senatu RP, dotyczące działalności
Spółki ELEWARR na rynku zbóż uprzejmie informuję, co następuje.
Działania Elewarr Sp. z o.o. koncentrują się na realizacji następujących zadań:
– obrót handlowy zbóż konsumpcyjnych i paszowych,
– obrót handlowy rzepakiem i kukurydzą,
– świadczenie usług przechowywania,
– obowiązku umownego odświeżania zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.
Spółka do 28.08.2014 r. skupiła ok. 171,1 tys. ton ziarna w tym: ok. 60,2 tys. ton
rzepaku i ok. 110,8 tys. ton zbóż.
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Dane na dzień 28.08.2014 r.

Asortyment

skup narastająco
/t/od 03.07.2014 r.

skup ze zbiorów 2014 r.
pszenica konsumpcyjna
61 088
pszenica paszowa
23 586
żyto konsumpcyjne
14 478
żyto paszowe
615
jęczmień konsumpcyjny
4 832
jęczmień paszowy
276
pszenżyto
5 015
owies
955
bobik
22
Razem zboża
110 866
rzepak
60 270
Razem skup własny

* obowiązujące
ceny w skupie
28.08.14 r.

* średnie krajowe
ceny obowiązujące
w skupie

590–680
500–610
480–550
420–460
480–580
450–460
450–500
400
820

580–690
550–640
480–530
430–480
440–580
500–530
460–480
400–440
-

1220–1260

1250–1320

171 136

Dodatkowo spółka świadczy usługi w zakresie składowania zbóż i rzepaku. Na
usługowe składowanie przyjęto w sumie 139 508 ton zbóż i rzepaku.
Odnosząc się do informacji podanych przez Pana Senatora w oświadczeniu pragnę
poinformować, iż z informacji przesłanych w ubiegłym roku przez ELEWARR, spółka
skupiła w terminie 9.07.2013–28.08.2013 roku następujące ilości zbóż i rzepaku,
które przedstawia poniższa tabela:
Ceny skupu zbóż ze zbiorów 2013 r. w Spółce Elewarr (dane ARR
z 28.08.2013)
Informacja dotycząca skupu zbóż ze zbiorów 2013 r. w Spółce Elewarr
dane na dzień 28.08.2013
Asortyment

skup narastająco
dzienny skup
/t/od 9.07.2013 r. /t/ 28.08.2013 r.

skup ze zbiorów 2013 r.
pszenica konsumpcyjna
21 838
pszenica zwyczajna
1 570
pszenica paszowa
5 199
żyto konsumpcyjne
7 254
żyto paszowe
561
jęczmień konsumpcyjny
1 275
jęczmień paszowy
295
owies
331
kukurydza
0
pszenżyto
2 349
Razem zboża
40 672
29 368
rzepak
70 040
Razem skup własny
Przyjęcie na usługowe składowanie od 9.07.2013 r.
rzepak
76 630
zboża
26 487
kukurydza i śruta kuku106
rydziana
razem usługa
103 223
Razem ELEWARR
173 263

186
21
33
3
0
12
0
7
0
0
262
60
322

* Wyżej wymienione ceny są cenami netto bez 7% i 5% podatku VAT

* obowiązujące ceny
w skupie 28.08.2013 r.
650–690
630–670
600–650
370–420
350–380
600–630
580
350
460–480
1320–1380
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że z informacji przekazanych przez spółkę
w roku 2013 skup własny wyniósł 117,13 tys. ton, natomiast rok wcześniej skup
własny wyniósł około 132,94 tys. ton.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Wojciecha Skurkiewicza,
Jana Marii Jackowskiego oraz Przemysława Błaszczyka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Ministrze!
Dziękujemy za odpowiedź na nasze oświadczenie senatorskie z 10 kwietnia 2014 r. dotyczące sprawy Grzegorza Cz., skazanego prawomocnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 16 maja 2013 r., sprawa
II K 33/09, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu
z 16 października 2013 r., sprawa II Ka 255/13.
Niestety, trudno nam przyjąć merytoryczną zawartość tej odpowiedzi.
Panie Prokuratorze Generalny, czy nie dostrzega pan unoszących się nad
wspomnianą sprawą oparów absurdu? Grzegorz Cz. został skazany za czyn
polegający na wprowadzeniu w błąd organów ZUS i wyłudzeniu nienależnej
mu renty inwalidzkiej. Sąd przypisał mu działanie z pominięciem procedur
obowiązujących przy ubieganiu się o świadczenia rentowe w ZUS.
Panie Prokuratorze Generalny! Na litość boską! Czy to pacjent, a nie ZUS,
jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur? Czy za niewłaściwie zdiagnozowany stan zdrowia pacjenta winę ponosi właśnie pacjent, a nie lekarz
orzecznik czy też lekarz wydający zaświadczenie o stanie zdrowia? Przecież
to jest koszmarny paradoks, że w przedstawianej tu sprawie doszło do skazania pacjenta za to, że niewłaściwie zdiagnozował stan własnego zdrowia,
podczas gdy lekarze, którzy ten stan zdrowia urzędowo stwierdzali, nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Jeden z nich został uniewinniony, a drugi
nie był przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
Przecież panu Grzegorzowi Cz. nie udowodniono, że symulował jakieś
choroby, że się okaleczał czy w inny sposób oszukiwał lekarzy w celu wyłudzenia nienależnej mu renty. Z wyroku w zasadzie nie wynika, na czym
polegało oszustwo, które zostało przypisane panu Grzegorzowi Cz. Wszystko
sprowadza się w zasadzie do jednej konstatacji – pacjent wprowadził w błąd
lekarzy, bo niewłaściwie zdiagnozował stan własnego zdrowia, a następnie
wprowadził w błąd ZUS, bo zastosował niewłaściwe procedury ubiegania
się o rentę.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny jeszcze raz przyjrzał się tej sprawie i spróbował odpowiedzieć sobie, jak to się stało, że za niewłaściwą diagnozę stanu zdrowia odpowiedzialnością obciążony został pacjent, a nie lekarze, którzy ten stan zdrowia badali.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Wojciech Skurkiewicz
Jan Maria Jackowski
Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź
Warszawa, 28.08.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 30 lipca 2014 r. nr BPS/043-59-2582/14 oświadczenie Panów Senatorów złożone podczas 59. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 2014 r., dotyczące ponownego 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.
Wskazane oświadczenie Panów Senatorów odnosi się w swojej treści do zawartej
w piśmie z dnia 20 maja 2014 mojej odpowiedzi na oświadczenie Panów senatorów
złożone podczas 52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia
2014 r., wskazującej na brak 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 wskazanego
wyżej wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu, utrzymującego w mocy po rozpoznaniu
apelacji obrońcy wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 16 maja 2013 r.,
sygn. akt II K 33/09.
Według oświadczenia, w przedstawionej w nim sprawie doszło do skazania pacjenta za to, że niewłaściwie zdiagnozował stan własnego zdrowia, podczas gdy lekarze,
którzy ten stan zdrowia stwierdzali, nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, Grzegorzowi Cz. zaś nie udowodniono, że symulował choroby, okaleczał się czy w inny sposób
oszukiwał lekarzy w celu wyłudzenia nienależnej mu renty.
Odpowiadając na stwierdzenia zawarte w oświadczeniu, powtórzyć trzeba w ślad
za odpowiedzią z dnia 20 maja 2014 r., że akta przedmiotowej sprawy karnej 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.
Wobec treści oświadczenia Panów senatorów, według którego pacjent został skazany za to, że niewłaściwie zdiagnozował stan własnego zdrowia, przypomnieć trzeba, 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.”.
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Tak więc nie zachodzą przesłanki do uznania w omawianej sprawie karnej, że
pacjent został skazany za niewłaściwe zdiagnozowanie swojego stanu zdrowia, skoro
przypisano mu czyn polegający na podżeganiu do spowodowania przyznania mu renty
bez przeprowadzenia – z jego udziałem i w formie przewidzianej przepisami prawa –
postępowania w tym zakresie.
Inkryminowane zachowanie Grzegorza Cz. polegało w szczególności na tym, iż
po złożeniu wniosku o rentę, co skutkowało wyznaczeniem lekarza orzecznika Wojciecha Z., zaniechał dalszych czynności w sprawie, m.in. nie stawiał się na wezwania ZUS. Rezultatem było wydanie decyzji o odstąpieniu od dalszego postępowania
w sprawie renty. W takiej sytuacji Grzegorz Cz. złożył wniosek o zmianę lekarza
orzecznika, czego następstwem było wyznaczenie Jana S. Właśnie do tego lekarza
zgłosił się wymieniony i jak to ustalono na podstawie zeznań tego świadka, potwierdzonych innymi dowodami w postaci zeznań pracownicy ZUS i dokumentów, nakłonił go do spowodowania przyznania renty z pominięciem dalszej obligatoryjnej
procedury, której częścią winno być m.in. posiedzenie komisji. Podkreślić trzeba,
że Grzegorz Cz. rentę uzyskał nie tylko z pominięciem obligatoryjnej procedury, lecz
także z powodu schorzeń, których występowanie nie powodowało istnienia podstaw
do przyznania takiego świadczenia.
Odnosząc się z kolei do podnoszonej w oświadczeniu Panów senatorów kwestii
braku odpowiedzialności lekarzy diagnozujących Grzegorza Cz. wskazać trzeba, że
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.
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.
Odmiennie natomiast niż wobec Pawła R. Sąd Rejonowy rozstrzygnął kwestię odpowiedzialności karnej Grzegorza Cz. Istotnym jest, że Sąd na podstawie dokonanych
w procesie ustaleń faktycznych nie przypisał temu oskarżonemu posłużenia się zaświadczeniem o stanie zdrowia z dnia 21 czerwca 1999 roku. Tym samym 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 rozstrzyg-
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nięciami odnośnie do obu oskarżonych. W szczególności zaś nie ma podstaw do uznania, ze Grzegorz Cz. został skazany za postawienie błędnej diagnozy przez lekarza albo
też za to, iż sam dokonał błędnej diagnozy.
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 wyroku, 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 przed zmianą lekarza orzecznika. 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 choćby z tego powodu nie podlega ewentualnej
odpowiedzialności karnej.
Dlatego też wobec treści oświadczenia Panów Senatorów złożonego w dniu 24 lipca
2014 r. i podnoszącego tezę o nieprawidłowości wyroku, ocenić 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.
Uznać również trzeba, iż stwierdzenie w oświadczeniu Panów Senatorów, że lekarz
Jan S. „nie był przedmiotem zainteresowania organów ścigania” nie może w realiach
niniejszej sprawy w żaden sposób przemawiać za zwolnieniem Grzegorza Cz. od odpowiedzialności karnej, skoro podżegany przez niego lekarz orzecznik zmarł po przesłuchaniu w charakterze świadka w trakcie postępowania przygotowawczego.
Podsumowując powyższe, w odpowiedzi na ponowne oświadczenie Panów Senatorów w przedmiotowej sprawie, które jednak nie wskazuje nowych merytorycznych
okoliczności, stwierdzić należy, że aktualnym pozostaje stanowisko o nieistnieniu
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 października 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
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Oświadczenie senator Alicji Zając
skierowane do prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
Mariusza Zawiszy
Szanowny Panie Prezesie!
Z pańskiej informacji przekazanej mediom dnia 3 czerwca bieżącego roku
wynika, że spółce PGNiG Technologie (zrzeszającej między innymi krośnieńskie Naftomontaż, Naftomet, Hotel Nafta-Krosno i Oddział Projektowania Badań i Rozwoju) bez radykalnej restrukturyzacji grozi upadłość. Spowoduje to
wzrost poziomu bezrobocia na Podkarpaciu i bezpowrotną utratę ogromnej
wiedzy branżowej ukształtowanej w tym rejonie od wielu pokoleń.
W związku z docierającymi do mnie obawami proszę o odpowiedzi na
poniższe pytania.
1. Co zdaniem Pana, ma/ miało zasadniczy wpływ na trudną sytuację
tej spółki?
2. Na czym mają polegać wspomniane radykalne działania restrukturyzacyjne? Jaki jest ich harmonogram i kto jest ich pomysłodawcą?
3. Jaka może być skala zwolnień z pracy i jakie to ma dać oszczędności?
4. Jaka może być skala wyprzedaży nieruchomości stanowiących majątek oddziałów tej spółki i jakie to ma dać przychody?
5. Czy rozważano zastąpienie zwolnienia pracowników ich urlopowaniem, a wyprzedaż wspomnianych nieruchomości (obiektów) ich podnajmowaniem, co w dłuższej perspektywie byłoby bardziej opłacalne?
6. Czy wspomniane oszczędności i przychody sprawią, że PGNiG Technologie zachowa płynność finansową, która pozwoli na odbudowę mocy produkcyjnych i rynku zamówień?
Alicja Zając

Odpowiedź
WICEPREZESA ZARZĄDU
POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO
I GAZOWNICTWA SA
Warszawa, 1.10.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez Panią Marszałek do Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w przedmiocie oświadczenia złożonego przez
senator Alicję Zając podczas 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
24 lipca 2014, w załączeniu przedstawiam stanowisko spółki PGNiG Technologie SA
w przedmiotowej sprawie.
Żywię nadzieję, iż przestawione wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące.
Jednocześnie informuję, iż odpowiedź spółki w wersji elektronicznej została przesłana na adres odpowiedzi@senat.gov.pl.
Z poważaniem
WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Skrzypkiewicz
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Stanowisko
PREZESA ZARZĄDU
PGNiG TECHNOLOGIE SA
Krosno, 20 sierpnia 2014 r.
Szanowny Pan
Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu PGNiG SA
Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Alicji Zając otrzymane za Pana pośrednictwem Zarząd PGNiG Technologie SA pragnie przedstawić swoje stanowisko
w poruszonych kwestiach.
Ad 1. Co miało zasadniczy wpływ na trudną sytuację spółki?
Na wstępie należy podkreślić, iż PGNiG Technologie SA znalazła się w obliczu bardzo trudnej sytuacji finansowej, a brak zdecydowanych, choć niełatwych społecznie,
kroków restrukturyzacyjnych doprowadzić może jedynie do upadłości i w konsekwencji – utraty miejsc pracy dla wszystkich pracowników. Obrazując sytuację finansową
należy wskazać, że za rok 2012 Spółka poniosła stratę netto -21,8 mln zł, zaś rok
2013 ujemny wynik finansowy oscylował wokół kwoty netto -20,6 mln zł. W roku
2014 nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji przy pogłębieniu straty netto, która po
I półroczu wynosi ok. 53,5 mln zł.
W ocenie Zarządu Spółki wysokie straty netto notowane przez Spółkę są efektem przede wszystkim braku rentowności realizowanych kontraktów oraz wysokiego
poziomu kosztów stałych. Pomimo przeprowadzonej w ubiegłych latach konsolidacji
czterech spółek, nie dokonała się faktyczna integracja funkcjonalna oddziałów, a to
nie pozwoliło osiągnąć oczekiwanych efektów synergii. Wieloletnie zaniechania w procesie reorganizacji struktury wewnętrznej firmy doprowadziły do tego, że obecnie potrzebna jest gruntowna zmiana systemu zarządzania, bez której nie powiedzie się plan
wyprowadzenia Spółki z zapaści finansowej.
Faktem jest, że aktualnie Spółka posiada wielomilionowe przeterminowane zobowiązania. Tak wysoki poziom zobowiązań oraz niski poziom planowanych wpływów
w najbliższych miesiącach powoduje, że istnieje ogromne ryzyko utraty płynności,
a tym samym konsekwencji takich jak:
– ryzyko zgłoszenia wniosku o upadłość przez któregokolwiek z kontrahentów Spółki,
– powstania przeterminowanych zobowiązań budżetowych, co wykluczy Spółkę
z udziału w przetargach ogłaszanych w trybie zamówień publicznych,
– wstrzymanie robót na realizowanych kontraktach (w tym strategicznych dla
Gaz-System SA) – brak wpływów oraz kary umowne,
– powstania problemu z terminowym wypłacaniem głównie wynagrodzeń,
– żądania przez instytucje finansowe dodatkowych zabezpieczeń aktualnych limitów umów o linie gwarancyjne i umów wieloproduktowych.
Podkreślenia wymaga, iż rynek usługowo-produkcyjny, na którym działa Spółka,
jest rynkiem bardzo wymagającym i nasyconym konkurencją. Obserwuje się, że podmioty, z którymi konkuruje PGNiG Technologie SA w postępowaniach przetargowych,
oferują ceny wykonania znacznie poniżej rzeczywistej wartości kosztorysowej. Także
ograniczona liczba zamówień wynikająca ze specyfiki prawno-technicznej inwestycji
gazowych powoduje, iż brak jest dostatecznego portfela zamówień dla Spółki w stosunku do jej dotychczasowego potencjału kadrowo-majątkowego.
Mając na uwadze przytoczone okoliczności Zarząd Spółki w składzie ukonstytuowanym po zmianach z miesiąca kwietnia 2014 r. dokonał analizy i weryfikacji obszarów działalności Spółki, wskutek czego sporządził plan działań naprawczych.
Ad 2. Na czym mają polegać wspomniane radykalne działania restrukturyzacyjne?
Jaki jest ich harmonogram i kto jest pomysłodawcą?
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Ad 3. Jaka może być skala zwolnień z pracy i jakie to ma dać oszczędności?
Jak wskazano powyżej, Plan restrukturyzacyjny Spółki, którego celem jest przywrócenie płynności finansowej oraz dostosowanie Spółki do wymogów konkurencyjności na rynku, został sporządzony przez Zarząd w składzie powołanym w drugim kwartale 2014 r. po uzyskaniu akceptacji organów nadzorczych oraz właściciela. W ramach działań naprawczych wyodrębniono obszary wymagające głębokiej
restrukturyzacji, tj. organizacyjny, kadrowy, kosztowy i majątkowy. Zaplanowane
kroki restrukturyzacyjne rozpoczęto od maja br. i będą one realizowane aż do czasu
poprawy sytuacji Spółki.
Konieczne ze strony władz Spółki było zracjonalizowanie obszarów działalności
przedsiębiorstwa, w tym modelu organizacyjnego niedostosowanego do rzeczywistych
i uzasadnionych potrzeb oraz warunków konkurencji na rynku usług budowlanych,
generującego przy tym niewspółmierne koszty. Mimo formalnego połączenia w jeden
podmiot istniało zbędne „dublowanie” się stanowisk i funkcji, które uniemożliwiało
uzyskanie efektu synergii, leżącego u podstaw procesu konsolidacji. Konsekwencją
podjętych działań naprawczych jest także decyzja o zmianie struktury organizacyjnej, redukcji stanowisk dyrektorskich oraz wszczęciu procedury zwolnień grupowych
w stosunku do grupy co najmniej 403 osób, zarówno z obszaru produkcji, budownictwa, jak i administracji. Proces ten rozpoczęto od lipca br. i jest on obecnie w toku
realizacji. Szacuje się, że rozwiązanie umów o pracę przyniesie Spółce oszczędności
rzędu 15 mln zł w 2014 r. i kolejne w następnych latach.
Ad 4. Jaka może być skala wyprzedaży nieruchomości stanowiących majątek oddziałów Spółki i jakie to ma dać przychody?
W przypadku restrukturyzacji majątkowej, dokonano uprzedniej analizy posiadanych środków trwałych w kontekście ich przydatności do rzeczywistych racjonalnych potrzeb Spółki. W rezultacie wyodrębniono m.in. nieruchomości nieoperacyjne,
zbędne, których dalsze utrzymywanie jedynie generuje koszty nieznajdujące pokrycia
w ewentualnych zyskach z najmu itp.
Podkreśla się, że dotychczas, mimo formalnego połączenia w jedną Spółkę, nie
przeprowadzono kompleksowej analizy i racjonalizacji zagospodarowania zbędnego
majątku. W związku z czym obecny Zarząd począwszy od kwietnia br. prowadzi zintensyfikowane działania optymalizacyjne w stosunku do posiadanych obiektów i parku maszynowego. Aktualnie trwają procedury sprzedażowe w stosunku do 11 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zbędnego i nieoperacyjnego majątku ruchomego. Realizacja założeń w zakresie zbycia zbędnego majątku przyniosłaby
Spółce dwojakie korzyści – zarówno ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem obiektów wynoszących nie mniej niż 4,5 mln zł rocznie, jak i przychód z ceny
sprzedaży, jednak z uwagi na specyfikę rynku nieruchomości i obwarowania prawne,
efekt nie będzie najbliższą perspektywą.
Spółka nie jest upoważniona do ujawnienia cen transakcyjnych w odniesieniu do
nieruchomości objętych sprzedażą z uwagi na klauzule poufności w zakresie tajemnicy handlowej.
Zarząd Spółki prowadzi w stosunku do nieruchomości nieoperacyjnych politykę
zakładającą różnorakie możliwości działania – zarówno sprzedaż, ale także kwestie
najmu, dzierżawy, stosownie do krótko- i długoterminowych potrzeb.
Ad 5. Czy rozważano zastąpienie zwolnienia pracowników ich urlopowaniem, a wyprzedaż wspomnianych nieruchomości (obiektów) ich podnajmowaniem, co w dłuższej
perspektywie byłoby bardziej opłacalne?
W aktualnym stanie prawnym wzmiankowana przez Panią Senator możliwość
„urlopowania” pracowników nie odpowiada potrzebom dostosowania stanu zatrudnienia do modelu organizacyjnego, do jakiego dąży Spółka, nie pozwala na optymalizację
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stanu zasobów ludzkich do rzeczywistych potrzeb i możliwości, a nadto – nie daje
możliwości rzeczywistego ograniczenia kosztów działalności.
Faktem jest, że obecnie Spółka nie posiada takiej liczby zleceń i zamówień, które
pozwoliłyby utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Nie ma natomiast
pewności, czy Spółce uda się pozyskać kontrakty na najbliższą przyszłość, z uwagi na
fakt, iż są one w przeważającej części organizowane w formie przetargu publicznego,
w którym wygrywają oferty o najkorzystniejszej dla zamawiającego cenie.
W odniesieniu do nieruchomości odpowiedź znajduje się w pkt 4.
Ad 6. Czy wspomniane oszczędności i przychody sprawią, że PGNiG Technologie
zachowa płynność finansową, która pozwoli na odbudowę mocy produkcyjnych i rynku
zamówień?
Jak wskazano powyżej, począwszy od miesiąca kwietnia trwają zintensyfikowane
prace analityczne i weryfikacyjne w najważniejszych obszarach działalności Spółki,
których celem jest optymalizacja obszarów działalności Spółki. Na chwilę obecną zrealizowano już część założeń, w tym w szczególności w zakresie optymalizacji kosztów
funkcjonowania Spółki.
Celem Zarządu Spółki jest przede wszystkim wyprowadzenie przedsiębiorstwa
z krytycznej sytuacji ekonomicznej, co pozwoliłoby na przywrócenie płynności finansowej oraz zbudowanie nowoczesnej firmy zdolnej do konkurowania na rynku usług
budowlano-produkcyjnych.
„Nowa” Spółka ma stanowić efektywny i jednolity organizm, wewnętrznie spójny
z podziałem specjalizacyjnym i kompetencyjnym. W tym celu dąży się do uelastycznienia zarówno zasobów ludzkich jak i posiadanego majątku ruchomego.
Sytuacja, także z uwagi na rozmiar przeprowadzanych procesów restrukturyzacyjnych, jest jednak dynamiczna i wymaga stałej analizy i reakcji adekwatnej do
realizowanych zamierzeń, zatem Zarząd nie wyklucza podejmowania kolejnych niezbędnych działań naprawczych w celu przywrócenia stabilnej pozycji PGNiG Technologie SA na rynku.
Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Maria Zygmunt

