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Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z planowanym połączeniem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie
Leśnym ze Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
w Warszawie oraz w związku z prośbami środowiska mieszkańców powiatu
warszawskiego zachodniego, pracowników szpitala w Dziekanowie Leśnym
i władz samorządowych gminy Łomianki zwracam się z wnioskiem o ponowne rozważenie potrzeby podjęcia takich działań. W szczególności chodzi
o rozważenie koncepcji dotyczącej przeprowadzenia zmian organizacyjnych
i restrukturyzacji umożliwiających likwidację zadłużenia szpitala w Dziekanowie Leśnym zamiast łączenia tych szpitali.
Szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym jest placówką zasłużoną dla
mieszkańców terenów położonych na zachód i na północ od Warszawy,
uznawany jest za placówkę oferującą świadczenia zdrowotne na wysokim
poziomie. Swoją pozycję szpital wypracował przez okres czterdziestu siedmiu lat działalności. Wydaje się, że likwidowanie tak zasłużonej placówki i sprowadzenie jej do roli oddziału zamiejscowego szpitala dziecięcego
na Niekłańskiej nie byłoby zasadne. Połączenie placówek spowodowałoby
utworzenie molocha trudnego w zarządzaniu i finansowaniu, a gdyby szpital dziecięcy na Niekłańskiej miał problemy finansowe, to w pierwszej kolejności likwidowane byłyby oddziały i przychodnie w Dziekanowie Leśnym.
Ta sytuacja powoduje obawy mieszkańców o to, że w przyszłości ich dostęp
do świadczeń może być utrudniony.
Ze względu na to, że zamiar połączenia wymienionych szpitali wywołał
spontaniczny odruch protestu społecznego i spotkał się z negatywnym stanowiskiem władz samorządowych, przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej
sprawie istotne znaczenie będzie miało przeprowadzenie, zgodnie z art. 10a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, szerokich
konsultacji ze społeczeństwem.
Wskazując na potrzebę głębszej analizy problemu i coraz większe niezadowolenie społeczne w związku z planowanymi przez zarząd województwa
mazowieckiego działaniami dotyczącymi szpitala dziecięcego w Dziekanowie
Leśnym, proszę o poinformowanie, jakie działania zostaną podjęte w celu
głębszego przeanalizowania problemu i uspokojenia negatywnych nastrojów
społecznych.
Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit

Odpowiedź
Warszawa, 20 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 30 września 2014 roku, znak: BPS/043-61-2618/14, w sprawie oświadczenia Pani Anny Aksamit – Senator Rzeczypospolitej
Polskiej złożonego w przedmiocie połączenia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med.
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Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci
Warszawy w Dziekanowie Leśnym, uprzejmie informuję, co następuje.
Zarząd Województwa Mazowieckiego analizując sytuację finansową Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym oraz prowadzone przez Dyrekcję Zespołu działania restrukturyzacyjne
mające na celu poprawę kondycji finansowej, podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu ekonomiczno-finansowego Zespołu.
Uchwałą Nr 1129/367/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na podjęcie czynności zmierzających do przeprowadzenia
audytu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
Przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny niezależnego audytu finansowo-ekonomicznego ma na celu wskazanie odpowiedzi na pytanie czy prowadzone przez Dyrekcję Zespołu przedsięwzięcia naprawcze przynoszą pożądane efekty oraz czy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym jest w stanie funkcjonować jako odrębny samodzielny organizacyjnie
i finansowo podmiot leczniczy.
Mając na względzie powyższe dalsze działania restrukturyzacyjne zmierzające do
połączenia Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
w dużej mierze uzależnione są od wyników przeprowadzonego audytu.
Z wyrazami szacunku
Adam Struzik
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z §11 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec pojazdów przewożących towary łatwo psujące się lub niebezpieczne stosuje się odprawę poza
kolejnością. I o ile na obszarze terytorialnym samego przejścia granicznego
w Kuźnicy zasada ta jest respektowana przez funkcjonariuszy SG, o tyle
na drodze dojazdowej do przejścia, z uwagi na jej parametry, tworzą się
kolejki sięgające nieraz powyżej 500 pojazdów, w nich zaś dochodzi do sytuacji rodzących poważne zagrożenie nie tylko dla mienia i środowiska, ale
przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzkiego. Policjanci uniemożliwiają
bowiem pojazdom przewożącym towary niebezpieczne, oznakowanym –
zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – tablicami ostrzegawczymi barwy
pomarańczowej, do których zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Granicznego
Komendy Głównej Straży Granicznej należą także próżne nieoczyszczone
i nieodgazowane cysterny, poruszanie się w kierunku przejścia granicznego,
nakazując im wielogodzinne oczekiwanie w kolejce wspólnej z pojazdami
zarówno ciężarowymi, jak i osobowymi. Jako że pasażerowie i kierowcy pozostałych pojazdów w czasie oczekiwania często palą papierosy w pobliżu
oczekujących wspólnie pojazdów przewożących towary łatwopalne, na przykład palną fazę lotną gazu LPG, w strefie nadgranicznej nasila się ryzyko
wybuchu i pożaru. Obawa kierowców o bezpieczeństwo jest uzasadniona
i realna, gdyż już niewielka ilość fazy lotnej LPG w połączeniu z powietrzem
stanowi mieszankę wybuchową, której zapłon – w przypadku rozszczelnienia zbiornika – może wywołać jedna iskra. Jak twierdzą specjaliści, zapłon
może również nastąpić pod wpływem źródła ciepła o temperaturze 400°C,
którą osiągają na przykład rozgrzane klocki hamulcowe.
Dlatego zwracam się do Pani Minister z pytaniem: czy planowane są
inwestycje infrastrukturalne polegające na wyodrębnieniu na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy pasów ruchu pozwalających na
niezakłócone poruszanie się pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym w stronę
granicy? Jeśli tak, proszę o informację o szacowanych kosztach i harmonogramie realizacji tego przedsięwzięcia. Jeśli resort nie ma w najbliższych
planach poprawy przepustowości wspomnianej drogi, proszę o wskazanie,
w jaki sposób wyeliminować opisane zagrożenia.
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz
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Odpowiedź
Warszawa, 23 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Arłukowicza podczas 61. posiedzenia Senatu w dniu 25 września br. w sprawie drogi dojazdowej do
przejścia granicznego w Kuźnicy, przesłane przy piśmie z dnia 30 września 2014 r.
(znak BPS/043-61-2619/14), przedstawiam informację w przedmiotowej sprawie.
Na odcinku przygranicznym drogi krajowej nr 19, stanowiącej dojazd do drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy znajdują się dodatkowe pasy ruchu umożliwiające, choć w ograniczonym zakresie, postój pojazdów oczekujących na odprawy
graniczne. Nie są one jednak zlokalizowane bezpośrednio przed szlabanem i nie zabezpieczają przed blokowaniem drogi bezpośrednio przed wjazdem na teren przejścia
granicznego.
W 2012 roku na wniosek służb granicznych i Policji, Oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, wprowadził zmiany w organizacji ruchu
w strefie dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy, m.in. pod kątem zorganizowania wolnego pasa ruchu dla pojazdów wjeżdżających poza kolejką. Jest to jednak
bardzo krótki odcinek zlokalizowany bezpośrednio przed wjazdem na teren przejścia
granicznego. Na dalszym odcinku droga jest jednojezdniowa, dwupasowa z bitumicznymi poboczami.
Ponadto pragnę zauważyć, że przedłużające się oczekiwania kierowców w wielokilometrowych kolejkach na drodze publicznej, która nie jest i nie może być przystosowana w zakresie potrzeb bytowych, higieniczno-sanitarnych, socjalnych i bezpieczeństwa osobistego kierujących pojazdami oraz bezpieczeństwa przewożonego ładunku,
powoduje uzasadnione protesty kierowców. Stała kolejka samochodów ciężarowych,
szczególnie przewożących ładunki niebezpieczne i łatwo psujące się jest uciążliwa
również dla społeczności lokalnej.
Należy jednak zauważyć, że przyczyną kolejek na odcinku przygranicznym drogi krajowej nr 19 nie jest przepustowość drogi dojazdowej. Rozładowania wąskiego
gardła przed drogowym przejściem granicznym w Kuźnicy, należałoby poszukiwać
w racjonalizacji sposobu prowadzenia odpraw granicznych po stronie polskiej i białoruskiej oraz w budowie parkingów buforowych. Z uwagi na konieczność zarządzania
przez Straż Graniczną ruchem w przejściu granicznym, parkingi te zdaniem resortu
infrastruktury powinny zostać zlokalizowane w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, którym zarządza Wojewoda Podlaski.
Mając na uwadze powyższe oraz ograniczone środki finansowe, resort infrastruktury nie przewiduje rozbudowy o dodatkowe pasy ruchu odcinka przygranicznego drogi krajowej nr 19.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Szanowna Pani Minister!
Od 16 listopada 2012 r. na odcinku drogi krajowej 19 przed drogowym
przejściem granicznym w Kuźnicy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Sokółce w ramach akcji „Działania na rzecz bezpieczeństwa na krajowej 19”
podejmują działania uniemożliwiające realizację §11 rozporządzenia ministra
spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pkt 4
wspomnianego paragrafu mówi o konieczności stosowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zwiększonych zasad bezpieczeństwa wobec pojazdów
przewożących towary łatwo psujące się lub niebezpieczne, poprzez odprawę
poza kolejnością. O ile na obszarze terytorialnym samego przejścia granicznego w Kuźnicy zasada ta jest respektowana przez funkcjonariuszy SG, o tyle
na drodze dojazdowej do przejścia, w szczególności w czasie długotrwałych
postojów w kolejce, sięgającej nieraz powyżej 500 pojazdów, dochodzi do sytuacji rodzących poważne zagrożenie nie tylko dla mienia i środowiska, ale
przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzkiego. Policjanci ustawiają w ogólnej kolejce cysterny do przewozu gazu LPG, mimo posiadania na przejściu
infrastruktury do przyjęcia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zgodnie z umową europejską ADR o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, próżne nieoczyszczone i nieodgazowane cysterny oznakowane są tak samo jak cysterny napełnione, to znaczy
tablicami ostrzegawczymi „23/1965”, i należą do pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Cysterny LPG stanowią szczególne zagrożenie, ponieważ
zawierają palną fazę lotną gazu propan-butan. Już niewielka ilość fazy lotnej
LPG w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. W przypadku rozszczelnienia zbiornika lub instalacji, a następnie pod wpływem iskry
lub ciepła o temperaturze 400°C, może nastąpić wybuch i pożar. Zagrożenie
takie wzrasta w przypadku wielogodzinnego postoju cystern z fazą lotną gazu
palnego w kolejce z innymi pojazdami. Kierowcy pojazdów ciężarowych używają palników gazowych do przygotowywania posiłków, nieraz palą papierosy w pobliżu pojazdów przewożących towary palne, co powoduje nasilenie
w strefie nadgranicznej ryzyka wybuchu i pożaru.
Dlatego zasadność działań Policji prowadzonych pod hasłem zwiększania bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do przejścia granicznego, które to
działania nie tylko stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale również
naruszają inne obowiązujące przepisy prawa, budzi poważne wątpliwości.
Zakaz przejazdu i nakaz oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach stanowi
jawne naruszenie rozporządzenia MSWiA i w sposób oczywisty uniemożliwia dokonanie kontroli granicznej pojazdów przewożących towary niebezpieczne zgodnie z intencją resortu, to znaczy poza kolejnością.
Niepokoi również fakt, że ingerencja Policji w kolejność odpraw utrudnia
wykonywanie ustawowych obowiązków funkcjonariuszom Straży Granicznej, do których należy zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego nie tylko w zasięgu terytorialnym przejścia
granicznego, ale także – w zakresie właściwości Straży Granicznej – w strefie nadgranicznej, przez którą przebiega przedmiotowa droga. Nie ulega wątpliwości, że realizacja prawa do odprawy pojazdów przewożących towary
niebezpieczne poza kolejnością znajduje się właśnie w tym zakresie.
W związku z tym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami.
1. Jakie działania podjął dotąd podległy Pani resort w celu poprawy sytuacji na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy?
2. Czy zdaniem resortu w świetle obecnie obowiązujących przepisów
możliwe jest – a jeśli tak, to w jaki sposób – uregulowanie sytuacji na drodze
dojazdowej do przejścia w Kuźnicy tak, by pojazdy przewożące towary niebezpieczne, w szczególności puste cysterny LPG, nie stwarzały zagrożenia
poprzez wielogodzinne postoje przed granicą?
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3. Czy podjęte będą działania legislacyjne w celu uregulowania zasad
poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne nie tylko w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, ale także na drogach dojazdowych
do nich?
4. Czy zostały wydane bądź są planowane jakiekolwiek wytyczne dla
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
w rejonach przejść granicznych, to znaczy Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej, zobowiązujące je do współpracy w zakresie umożliwienia pojazdom
przewożącym towary niebezpieczne, w szczególności pustym cysternom
LPG, realizację ich prawa do odprawy poza kolejnością na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz

Odpowiedź
Warszawa, 3 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 września 2014 roku (sygn. BPS/043-61-2620/14),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Tadeusza Arłukowicza podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 roku w sprawie
poprawy sytuacji na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy uprzejmie
przedstawiam informacje w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.
Na wstępie należy zaznaczyć, że bezpieczeństwo ruchu drogowego na polskich drogach jest jednym z priorytetowych kierunków działania resortu spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U.
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) oraz art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), Policja
sprawuje bezpośrednią kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego,
jak również zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym użytkownikom dróg.
Wymieniony obowiązek należy również do Straży Granicznej (SG) oraz organów
celnych w odniesieniu do ujawniania przestępstw i wykroczeń popełnianych w ruchu
drogowym, które stosownie do art. 129 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym pozostają we właściwości obu wymienionych służb.
Odnosząc się do podniesionej w wystąpieniu kwestii dotyczącej procedury postępowania w stosunku do pojazdów przewożących niebezpieczne towary należy zauważyć,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odprawy graniczne pojazdów przewożących ww. towary (w tym cystern LPG) mogą się odbywać poza kolejnością dopiero po
dojeździe środka transportu na teren przejścia granicznego, zgodnie z funkcjonującą
organizacją ruchu i z zachowaniem przepisów ruchu drogowego.
Pragnę wskazać, że w ocenie Komendy Głównej Policji (KGP) głównym powodem
powstawania niebezpiecznych sytuacji na drodze dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy jest niewystarczająca infrastruktura drogowa. Do wskazanego przejścia granicznego prowadzi bowiem droga krajowa nr 19 przez miasto Sokółka, która
na odcinku Sokółka – Kuźnica jest drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu.
Istniejąca infrastruktura drogi dojazdowej do przedmiotowego przejścia granicznego
nie zapewnia możliwości oczekiwania pojazdom ciężarowym na wjazd na to przejście,
z uwzględnieniem podziału na środki transportu przewożące towary kwalifikujące się
do odprawy poza kolejnością i pozostałe.
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Głównymi uczestnikami ruchu drogowego na omawianym odcinku drogi są kierujący pojazdami ciężarowymi podróżujący z zamiarem opuszczenia kraju przez
ww. przejście graniczne, jak również kierujący uczestniczący w ruchu lokalnym oraz
liczni piesi – mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przedmiotową trasą przemieszcza
się również publiczny, zbiorowy transport osób.
Należy wskazać, że uczestniczenie w ruchu na ww. drodze pojazdów ciężarowych
w istocie potęguje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której kierujący ww. pojazdami na odcinku kilku bądź
kilkunastu kilometrów poruszają się pasem przeznaczonym do przeciwnego kierunku
jazdy, wypełniając swoim czynem znamiona wielu poważnych i niebezpiecznych wykroczeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym. W konsekwencji powyższych zdarzeń dochodzi do znacznego utrudnienia ruchu
drogowego na wskazanym odcinku drogi krajowej nr 19.
Wspomniane powyżej, nieprawidłowe zachowania kierowców mają bardzo często związek z nadinterpretacją obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli
granicznej. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy
Straży Granicznej (Dz. U. Nr 238, poz. 1729, z późn. zm.) w §11 pkt 4 określony został
rodzaj towarów poddawanych kontroli granicznej poza kolejnością. Wskazany przepis
prawa nie daje natomiast uprawnień kierującym do niestosowania się do przepisów
ruchu drogowego.
Z uwagi na powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na
wskazanym przejściu granicznym w dniu 7 listopada 2012 roku z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie
metod rozwiązania ww. utrudnień. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji,
Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (WITD), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Wójt
Gminy Kuźnica. W trakcie spotkania Policja poinformowała o wprowadzeniu od dnia
16 listopada 2012 roku jednej kolejki dla wszystkich samochodów ciężarowych bez
względu na przewożony ładunek i drugiej dla samochodów osobowych oczekujących
na wyjazd z Polski. Przedmiotowe rozwiązanie w założeniu miało przyczynić się do
wyeliminowania nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także naruszania
zasad bezpieczeństwa i blokowania ruchu w obu kierunkach na wskazanym odcinku
drogi przez kierowców pojazdów ciężarowych przewożących towary kwalifikujące się
do odpraw poza kolejnością.
Ponadto, aby przeciwdziałać blokowaniu ruchu drogowego na drogach dojazdowych, w sytuacji gwałtownego wzrostu liczby pojazdów oczekujących na przekroczenie
granicy państwowej w ruchu towarowym, stosowane jest tzw. buforowanie kolejek,
które polega na organizowaniu specjalnych stref na drogach dojazdowych do przejść
granicznych, w których pojazdy ciężarowe mogą oczekiwać na bezkolizyjny wjazd na
przejście graniczne. W przypadku drogi dojazdowej do przejścia granicznego w Kuźnicy
organizowane są dwie strefy buforowe, pierwsza pomiędzy Sokółką i Kuźnicą oraz druga pomiędzy Sokółką i Czarną Białostocką. Przedmiotowe strefy są tworzone jeżeli liczba pojazdów przekracza odpowiednio 550 przed przejściem granicznym w Kuźnicy.
Dodatkowo wprowadzone zostały również wspólne patrole Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz WITD, które zapewniają właściwą realizację przyjętych założeń
oraz pozwalają egzekwować przepisy ruchu drogowego w obrębie kolejki na drodze
dojazdowej do ww. przejścia granicznego. Podkreślenia wymaga, że w uzasadnionych
przypadkach (np. przewozu żywych zwierząt, organów ludzkich) funkcjonariusz Policji
– dowódca patrolu podejmuje decyzję o zezwoleniu na dojazd do przejścia granicznego
poza kolejnością.
Jednocześnie w 2014 roku, aby nie angażować dodatkowych sił do monitorowania drugiej strefy buforowej, na wniosek Policji wprowadzono przenośny sygnalizator
świetlny, który udostępniła GDDKiA Oddział w Białymstoku. Wskazane rozwiązanie
pozwoliło na zaangażowanie służb do organizowania dynamicznego patrolu, reagującego na wykroczenia w ruchu drogowym związane z utrudnieniami powodowanymi przez kierujących samochodami ciężarowymi (np. jazda pasem przeznaczonym do
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przeciwnego kierunku ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie, czy też niestosowanie się
do znaków drogowych).
W ocenie KGP podjęte przedsięwzięcia, realizowane również we współpracy z innymi służbami, przynoszą wymierne skutki, przyczyniając się do zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa w rejonie przedmiotowego przejścia granicznego.
Pragnę również poinformować, że Straż Graniczna podjęła szereg inicjatyw mających na celu zminimalizowanie zjawiska wydłużonego czasu oczekiwania pojazdów
ciężarowych na odprawę graniczną na kierunku wyjazdowym z Polski na Białoruś.
W dniu 17 stycznia 2014 roku Komendant Główny SG zwrócił się do Przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań zaradczych, zmierzających do zwiększenia przepustowości
polsko-białoruskich przejść granicznych.
Kolejną inicjatywą Straży Granicznej podjętą wraz ze Służbą Celną Rzeczypospolitej
Polskiej w porozumieniu ze służbami granicznymi Białorusi było opracowanie i wdrożenie z dniem 9 czerwca 2014 roku porozumienia SWO (System Wczesnego Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na polsko-białoruskiej granicy lądowej w celu
utrzymania płynności jej przekraczania), które w założeniu ma usprawnić przekraczanie granicy państwowej z Białorusią w ruchu towarowym na kierunku wyjazdowym
z Polski. Przedmiotowe porozumienie ustala minimalne dzienne limity odprawionych
pojazdów i jest obecnie realizowane na wszystkich drogowych przejściach granicznych
na granicy z Białorusią. W tym miejscu należy wskazać, że dla przejścia granicznego
w Kuźnicy limit ten wynosi 250 samochodów ciężarowych w trakcie zmiany.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż w okresie od dnia 6 maja 2014 roku do
dnia 29 sierpnia 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła kontrolę w Komendzie Głównej Straży Granicznej (KG SG) obejmującą swoim zakresem
„Sprawność działania służb państwowych na wybranych przejściach granicznych na
granicy wschodniej RP” za lata 2010–2013. Ponadto, w analogicznym okresie, delegatura NIK przeprowadziła kontrolę w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej (OSG).
Z przesłanych wystąpień pokontrolnych wynika, iż zarówno organizacja pracy KG SG,
ww. oddziału, jak i placówek SG obsługujących drogowe przejścia graniczne w Podlaskim OSG została oceniona pozytywnie. Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła
w szczególności efektywność zmian technicznych i infrastrukturalnych oraz prawidłową współpracę ze Służbą Celną i służbami granicznymi państw sąsiednich w zakresie
usprawnienia płynności ruchu osobowego na drogowych przejściach granicznych.
Należy podkreślić, że NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań wynikających z §11 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Niezależnie od przedstawionych powyżej rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji na przejściu granicznym w Kuźnicy, podjętych m.in. przez Policję, Straż Graniczną
oraz pozostałe służby, jak również władze samorządowe, a także zarządców dróg krajowych i wojewódzkich należy podkreślić, że w celu wyeliminowania sytuacji powodujących utrudnienia w ruchu drogowym na drodze dojazdowej do ww. przejścia granicznego niezbędne jest przede wszystkim dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do
natężenia ruchu na wskazanym odcinku drogi krajowej nr 19. Organem kompetentnym
do podjęcia działań w tym zakresie jest minister właściwy do spraw infrastruktury.
Ponadto pragnę wskazać, że zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.),
nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych sprawuje minister właściwy do
spraw transportu.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Arłukowicza
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Z pewnością dotarły do Pana informacje o sytuacji lekarzy radiologów ze
szpitala wojewódzkiego w Białymstoku, którzy w związku ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. od lipca bieżącego
roku zmuszeni są pracować nie pięć, a siedem godzin i trzydzieści pięć minut dziennie, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu wynagrodzenia.
Zawarte w ustawie regulacje dotyczą także pracowników radioterapii, medycyny nuklearnej stosującej źródła promieniowania jonizującego, a także
zakładów i pracowni fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów. Oczywiste jest, że
rzetelne wykonywanie pracy w tych trudnych warunkach i należyta troska
o pacjenta wymagają dostosowania poziomu wynagrodzenia do przepracowanej liczby godzin. Tymczasem dyrektorzy szpitali borykający się z trudnościami finansowymi nie oferują pracownikom podwyżek, zasłaniając się
przepisami ustawy.
Zmiana warunków pracy i płacy w tym trybie powoduje masowe składanie pozwów sądowych przeciwko szpitalom jako pracodawcom.
W związku z tym składam na ręce Pana Ministra zapytanie: czy resort
zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia w ustawie mechanizmów gwarantujących wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia w wymienionym zakresie? Jakie rozwiązania rekomendowane są dyrekcjom szpitali
w związku z obecną sytuacją?
Z poważaniem
Tadeusz Arłukowicz

Odpowiedź
Warszawa, 22 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Tadeusza Arłukowicza złożone podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września br. i przekazane przy piśmie
z dnia 30 września br., znak: BPS/043-61-2621/14, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Na wstępie należy przypomnieć, że za zrównaniem czasu pracy osób zatrudnionych w ramach pięciogodzinnej dobowej normy czasu pracy z czasem pracy pozostałych osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych przemawiał
szereg opinii, w tym Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz konsultantów krajowych.
W opiniach tych wskazywano na brak uzasadnienia dla obowiązywania skróconych
norm czasu pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i potencjalnych następstw
zdrowotnych narażenia zawodowego.
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Ponadto kwestie związane z czasem pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych były przedmiotem szerokiej dyskusji na etapie prac legislacyjnych
zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i później na forum Parlamentu. Sprawie tej
poświęcone było m.in. wysłuchanie publiczne zorganizowane 10 grudnia 2010 r. na
mocy uchwały sejmowej Komisji Zdrowia.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi argumentami Parlamentarzyści podjęli decyzję
o wprowadzeniu do projektu ustawy przepisu przejściowego przewidującego jedynie
przesunięcie w czasie początku obowiązywania przepisu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)
bez uwzględnienia rozwiązań powodujących automatyczny obowiązek podwyższenia
z dniem 2 lipca 2014 r. wynagrodzeń przedmiotowej grupy pracowników. Trzyletni
okres przejściowy został wprowadzony w celu umożliwienia podmiotom leczniczym
dostosowania z odpowiednim wyprzedzeniem wewnętrznych stosunków prawnych do
nowych norm czasu pracy. Ustawodawca pozostawił tym samym dowolność w tym
zakresie stronom stosunków pracy, a więc z jednej strony pracodawcom, z drugiej zaś
– pracownikom. Nie wyłączył przy tym w żadnym zakresie ogólnych dyrektyw prawa
pracy, w tym w szczególności tych dotyczących kryteriów kształtowania wysokości
wynagrodzeń, jak również innych regulacji dotyczących sposobu zmiany istotnych
elementów treści stosunku pracy.
Pragnę również przekazać, że z prowadzonych systematycznie przez Ministerstwo
Zdrowia badań ankietowych średnich poziomów wynagrodzeń osób wykonujących
zawody medyczne i zatrudnionych w polskich szpitalach wynika, że średni poziom
uposażeń osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których do 2 lipca br. obowiązywała skrócona do 5 godzin dobowa norma czasu pracy, nie odbiegał w ostatnich
latach od średniego poziomu wynagrodzeń innych osób wykonujących zawód medyczny lokowanych w porównywalnej grupie personelu medycznego, ale zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na których obowiązuje dobowa norma czasu pracy wynosząca
przeciętnie 7 godzin 35 minut (np. technicy radiologii, radioterapii w porównaniu do
innych techników medycznych).
Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi w chwili obecnej
prac w kierunku zmiany konstrukcji przepisów zrównujących czas pracy osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza
skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego
Panie Ministrze!
W dniu 1 sierpnia 2014 r. Rada Gminy Puławy przyjęła w sprawie sytuacji w Grupie Azoty stanowisko w brzmieniu: „W ostatnim okresie pojawiły
się niepokojące informacje dotyczące systematycznego zwiększania wpływów w Grupie Azoty przez rosyjski Acron, w szczególności zaś o przekroczeniu przez spółki zależne powiązane z Wiaczesławem Kantorem progu 20%
udziałów w Grupie, co pozwala Acronowi między innymi na wprowadzenie
swojego przedstawiciela do rady nadzorczej Grupy Azoty. Takie działanie
postrzegane jest jako kolejna, niezwykle niebezpieczna próba przejęcia przez
Rosjan Grupy Azoty, co może skutkować marginalizacją i wyniszczeniem
polskiej chemii poprzez stopniowe ograniczanie produkcji, wygaszanie linii
produkcyjnych, a w efekcie spowoduje zwolnienia pracowników.
Rada Gminy Puławy apeluje, by podjąć natychmiastowe zdecydowane
kroki niezbędne do zabezpieczenia polskiego przemysłu chemicznego przed
obcymi wpływami. Przedsiębiorstwa Grupy Azoty ze względu na swój potencjał rynkowy i wytwórczy, jak również charakter produkcji, mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Determinują też rozwój regionalny, stanowiąc
ważne lokalne filary gospodarcze. Zatrudniając łącznie ponad piętnaście tysięcy pracowników, są jednym z najważniejszych elementów rynku pracy.
Zakłady Azotowe «Puławy» SA, które wskutek przeprowadzonej w 2012 r.
konsolidacji wchodzą w skład Grupy Azoty, zaliczane były do światowej czołówki producentów nawozów dla rolnictwa oraz ważnym podmiotem na rynku chemikaliów. Dziś są już tak mocną i wartościową marką, że rozsławiają
imię Puław w kraju i za granicą. Jako największy pracodawca w regionie,
zatrudniają ponad trzy tysiące pracowników, głównie mieszkańców naszego
miasta Puławy, ale również Gminy Puławy. Ich potencjał jest ogromny – są
kołem napędowym dla lokalnych przedsiębiorstw, stanowią ważną platformę współpracy przemysłu z nauką, pełnią niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu Gminy Puławy, zapewniają rozwój innowacyjności oraz nowoczesnych technologii.
Rada Gminy Puławy wyraża głęboki niepokój o przyszłość puławskich
zakładów azotowych i całej Grupy Azoty. Apelujemy do polskiego rządu,
w szczególności do Ministra Skarbu Państwa, Pana Włodzimierza Karpińskiego, o podjęcie zdecydowanych działań gwarantujących strategiczną pozycję Grupy Azoty, a przede wszystkim chroniących polską chemię przed
wrogim przejęciem przez rosyjski kapitał. Zwracamy się do Parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej o wsparcie powyższego stanowiska”.
Tak brzmi stanowisko, które, właśnie jako parlamentarzysta ziemi lubelskiej, popieram. Dziękuję Radzie Gminy Puławy oraz panu wójtowi za
zaangażowanie w obronę Zakładów Azotowych „Puławy” SA i proszę Pana
Ministra o ustosunkowanie się do przedstawionej kwestii.
Stanisław Gogacz
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Odpowiedź
Warszawa, 23.10.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do Oświadczenia Pana Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława
Gogacza złożonego na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 r., w którym
poparł Stanowisko Rady Gminy Puławy z dnia 1.08.2014 r. w sprawie sytuacji spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA oraz całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
(znak: BPS/043-61-2623/14 z dnia 30.09.2014 r.) uprzejmie informuję.
Zarówno Zakłady Azotowe „Puławy”, jak i cała Grupa Azoty stały się integralną
częścią europejskiego rynku nawozowego. Dzięki konsolidacji powstała silna Grupa
Kapitałowa – Grupa Azoty, w której jedną z istotnych spółek stały się Zakłady Azotowe „Puławy”. Grupa Azoty stała się jednym z czołowych graczy w Unii Europejskiej,
dająca pracę ok. 14 tys. pracownikom, w tym w samych Puławach ok. 3 tys. pracownikom, co jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności.
Grupa Azoty SA jest i pozostanie firmą stabilną, kontrolowaną i bezpiecznie zarządzaną przez Skarb Państwa, który w sposób bezpośredni kontroluje 33% kapitału zakładowego Spółki. Zarówno Spółka, jak również cała Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
stała się silnym graczem na międzynarodowym rynku chemicznym. Jednakże należy
wskazać, iż ostatnie lata były dla branży chemicznej, szczególnie dla firm tworzących
Wielką Syntezę Chemiczną, czasem szczególnym. Obszar ten był bowiem traktowany
przez poprzednie rządy jako niemający znaczenia strategicznego dla gospodarki polskiej, a spółki chemiczne były przeznaczone do prywatyzacji.
Przeprowadzona w 2012 r. konsolidacja Wielkiej Syntezy Chemicznej przypieczętowała zmianę strategii wobec polskiej chemii. Chemia jest uznawana za projekt strategiczny dla państwa polskiego. Dowodem tego jest dokument „Priorytety zarządzania
portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do 2015”, którego załącznikiem jest „Lista podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki
państwa w nadzorze Ministra Skarbu Państwa”. Grupa Azoty SA znajduje się na tej liście jako jeden z liderów europejskiego rynku nawozów, podmiot o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa, podobnie jak np. PKO BP SA, PZU SA, PGE SA, w którym Minister Skarbu Państwa zamierza zachować władztwo korporacyjne. W dniu
5 sierpnia 2014 r. z dokumentem tym zapoznała się Rada Ministrów.
Jak wielokrotnie deklarowałem Skarb Państwa nie zamierza zbyć swojego pakietu
akcji Grupy Azoty SA. Posiadany pakiet 33% kapitału to większość blokująca i praktycznie uniemożliwiająca forsowanie bez zgody Skarbu Państwa strategicznych przedsięwzięć dotyczących Spółki. Ponadto, zabezpieczenie Spółki przed ewentualnym wrogim przejęciem stanowią postanowienia statutu Grupy Azoty SA, zgodnie z którym tak
długo, jak Skarb Państwa lub podmioty zależne od Skarbu Państwa są właścicielami
akcji Spółki uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu pozostałych akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone
w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej
niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. To zapisy zgodne z prawem. Ich podstawą są odpowiednie artykuły
Kodeksu Spółek Handlowych (w szczególności art. 411 KSH), które są kompatybilne
z przepisami Unii Europejskiej.
Spółka Grupa Azoty SA jest przedsiębiorstwem działającym w Sektorze Wielkiej
Syntezy Chemicznej z siedzibą w Polsce, jednakże obecna skala jej działalności znacznie wykracza poza polski rynek. W tej sytuacji, dbanie o interes majątkowy, ekonomiczny i publiczny powinno być dokonywane w drodze korporacyjnej, z pełną odpowiedzialnością tak za politykę właścicielską, jak i za interes majątkowy Spółki.
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Ponadto, dodatkowo zostały podjęte intensywne analizy ustawowego zabezpieczenia interesu publicznego przed transakcjami nabycia akcji spółek prawa polskiego,
zagrażającymi bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu RP. Ministerstwo Skarbu
Państwa jest w trakcie tych prac.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pragnę jeszcze raz podkreślić, że Skarb Państwa nie zamierza zbyć swojego pakietu akcji Grupy Azoty SA, a udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki zapewnia stabilność Grupy Azoty SA. Dodatkowo
część akcji znajduje się w posiadaniu stabilnych długoterminowych inwestorów, co
ogranicza liczbę akcji dostępnych w wolnym obrocie. Spółka jest firmą strategiczną
dla gospodarki państwa polskiego, co zostało zatwierdzone w dokumencie, o którym
mowa powyżej.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwrócili się do mnie pacjenci chorzy na raka jelita
grubego z prośbą o zainteresowanie się ich sytuacją. Podczas spotkania
przedstawili mi oni swoje największe problemy. Jak się okazuje, problemy
te dotyczą bardzo szerokiej grupy osób – tylko w 2013 r. w Polsce odnotowano siedemnaście tysięcy zachorowań! Jednocześnie jako kraj odnotowujemy
najwyższą dynamikę liczby zachorowań spośród wszystkich państw Europy. Skala tej zachorowalności, i niestety umieralności z powodu nowotworu
jelita grubego, ma tendencję wzrostową.
Na szczęście istnieje wiele badań, które pozwalają na rozpoznanie nowotworu jelita grubego. Niestety ze względu na kwestie związane z intymnością tej choroby wiele osób zgłasza się do lekarza dopiero wtedy, kiedy
stadium choroby jest już zaawansowane. Chorzy mają jednak nadzieję na
wyleczenie, gdyż istnieją dzisiaj nowoczesne terapie. I tu zaczynają się schody. Pacjenci śledzą rynek farmakologiczny i dowiadują się, chociażby dzięki forom internetowym, o najnowszych lekarstwach, a w gabinecie lekarza
słyszą słowa: ta terapia nie jest dostępna w Polsce. Tak właśnie często jest
w przypadku raka jelita grubego – w Europie są dostępne nowe leki, które
w Polsce dopiero rozpoczynają swoją drogę dostępu dla pacjenta. Kolejny
problem, jaki zgłaszają chorzy, to długi czas rejestracji. Brakuje funduszu
dla tych chorych, którzy nie mogą czekać na to, aż nowy lek przejdzie formalnie przez proces refundacyjny.
Mam zrozumienie prawne dla naszego systemu ochrony zdrowia, jednakże w imieniu pacjentów zwracam uwagę koleżanek i kolegów parlamentarzystów, a także Pana Ministra, na problemy chorych. Chciałbym przy okazji zapytać, czy Minister Zdrowia rozważał kiedykolwiek stworzenie osobnego funduszu dla pacjentów, którzy ze względu na stan zaawansowania
choroby nie mogą czekać na to, aż dany lek przejdzie proces refundacyjny.
Chorzy szukają także informacji na temat tego, jakie leczenie jest obecnie dostępne w ramach refundacji dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz
kiedy w Polsce mogą pojawić się terapie leczenia raka jelita grubego, które
są już dostępne w Europie. Korzystając z możliwości złożenia oświadczenia,
chciałbym te pytania zadać właśnie Panu Ministrowi, co niniejszym czynię.
Z poważaniem
Stanisław Gorczyca

Odpowiedź
Warszawa, 2014.10.21
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Stanisława Gorczycy, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, przesłane przy piśmie z dnia 6 października 2014 r. (BPS-043-61-2624/14), w sprawie leczenia raka jelita grubego, uprzejmie informuję, co następuje.
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Zasadniczą rolę w terapii raka jelita grubego (w większości przypadków raka okrężnicy czy raka odbytnicy) odgrywa leczenie chirurgiczne, które uznaje się również za
metodę radykalną u wybranych chorych z obecnością przerzutów odległych zaś chemioterapia uzupełniająca zwiększa odsetek wyleczeń u chorych z nowotworem niepooperacyjnym, charakteryzujących się dużym ryzykiem nawrotu lub w przypadku
postępowania paliatywnego, w ramach którego wydłuża czas życia chorych.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych na dzień 1 września 2014 roku, leczenie farmakologiczne ze środków
płatnika publicznego pacjentów z rakiem jelita grubego prowadzone jest w ramach katalogu chemioterapii oraz w ramach programu lekowego Leczenie zaawansowanego
raka jelita grubego (załącznik B.4 do obwieszczenia Ministra Zdrowia).
W ramach katalogu chemioterapii finasowaniem objętych jest kilkanaście chemioterapeutyków w tym zawierające: capecitabinum, carboplatinum, cisplatinum, cyklophosphamidum, dacarbazinum, doxorubicinum, etoposidum, fluorouracilum, ifosfamidum,
irinotecanum, mitomycinum, oxaliplatinum, vinblastinum, vincristinum, vinorelbinum.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż w przypadku leczenia nieresekcyjnego raka jelita grubego z przerzutami, w chwili obecnej stosowana jest najczęściej chemioterapia
z wykorzystaniem: 5-fluorouracylu z kwasem folinowym, kapecytabiny oraz schematów wielolekowych FOLFIRI i FOLFOX.
Poza katalogiem chemioterapii leczenie raka jelita grubego jest finansowane ze
środków publicznych również w ramach programu lekowego Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego. W ramach przedmiotowego programu możliwe jest leczenie
z zastosowaniem bewacyzumabu (w drugiej linii leczenia w skojarzeniu ze schematem
FOLFOX) oraz cetuksymabu i panitumumabu (w monoterapii w trzeciej linii leczenia).
W odniesieniu zaś do kwestii nowych technologii lekowych stosowanych w leczeniu raka jelita grubego pragnę poinformować, iż do Ministra Zdrowia wpłynęły wnioski
podmiotów odpowiedzialnych o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny leków
zawierających cetuksymab (I linia leczenia), panitumumab (I linia leczenia), aflibercept
(II linia leczenia) oraz bewacyzumab (I linia leczenia) w ramach programu lekowego Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego. Pragnę poinformować, iż dla produktów
leczniczych zawierających cetuksymab, panitumumab oraz aflibercept zakończony został przewidziany zapisami art. 35 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych etap oceny
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. W chwili obecnej w stosunku do jednego z ww. produktów leczniczych prowadzone są przez Komisję Ekonomiczną działającą przy Ministrze Zdrowia negocjacje cenowe odnośnie do warunków finansowych
objęcia refundacją. Po zakończeniu procesu negocjacji cenowych, Minister Zdrowia
wyda decyzję pozytywną lub negatywną w przedmiocie zasadności objęcia refundacją
ww. leków, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 12 ustawy o refundacji leków.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż postępowanie odnośnie do objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny leku zawierającego bewacyzumab było zawieszone na
wniosek strony przesłany przy piśmie z dnia 12 marca 2014 r. W dniu 15 września
2014 r., na wniosek Strony, Minister Zdrowia podjął bieg zawieszonego postępowania
dotyczącego bewacyzumabu i prowadzi aktualnie czynności administracyjne związane z uzgodnieniem treści programu lekowego.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż ewentualne podjęcie przez Ministra Zdrowia
pozytywnej decyzji o poszerzeniu zakresu istniejącego programu lekowego, tj. np. poprzez refundowanie w ramach pierwszej linii leczenia leków zawierających bewacyzumab, cetuksymab, panitumumab będzie wiązało się z istotnym wzrostem wydatków płatnika publicznego w przedmiotowym zakresie. Uwzględniając ograniczenia
budżetu przeznaczonego na refundację oraz konieczność takiego podziału środków,
który będzie zaspokajał potrzeby medyczne różnych populacji pacjentów, podjęcie decyzji w przedmiotowym zakresie wymaga szczególnej rozwagi oraz wnikliwej analizy
problemu zdrowotnego wraz z oceną dostępnych rozwiązań alternatywnych. Pragnę
poinformować, iż wydatki jakie ponosi aktualnie płatnik publiczny w związku z realizacją programu lekowego Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego w obecnie
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obowiązującym kształcie wynoszą, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ponad 69 mln złotych. Zgodnie z szacunkami
uzyskanymi w toku oceny prowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
lub wynikających z analiz przedstawionych przez wnioskodawcę prawdopodobne inkrementalne wydatki płatnika w związku z proponowanymi zmianami w programie
wyniosą: w przypadku objęcia refundacją w ramach pierwszej linii leczenia leku zawierającego bewacyzumab od 34 do 36 mln zł (w oparciu o dane wnioskodawcy, bez
uwzględnienia zmniejszenia wydatków na II linię leczenia), od 37 do 78 mln zł dla
leku zawierającego cetuksymab (z tym, że zgodnie z wyliczeniami Agencji w związku
z niedoszacowaniem populacji wydatki inkrementalne mogą sięgnąć nawet od 60 do
126 mln zł), natomiast w przypadku panitumumabu prawdopodobne wydatki inkrementalne wyniosą od 14 do 31 mln zł.
Odnosząc się do postawionego przez Pana Senatora pytania dotyczącego stworzenia osobnego funduszu dla pacjentów, który umożliwiłby wczesny dostęp pacjentów
do leczenia, informuję iż Minister Zdrowia nie rozważa takiej możliwości. W obecnie
obowiązującym stanie prawnym jednym z podstawowych zadań Ministra Zdrowia jest
zapewnienie równego dostępu do świadczeń, w tym również tych dotyczących nowych
technologii lekowych. Pragnę nadmienić, iż wszystkie wnioski dotyczące technologii
lekowych rozpatrywane są przez Ministra Zdrowia w oparciu o te same przepisy prawa niezależnie czy dotyczą one technologii lekowych stosowanych w onkologii, leków
sierocych czy tych leków, które znajdują zastosowanie w terapii powszechnie występujących chorób. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w związku z wysokimi kosztami
większości nowych technologii lekowych oraz ograniczeniem środków na refundację
podstawowym narzędziem, pozwalającym na podejmowanie racjonalnych, zarówno
pod względem efektywności klinicznej, jak i ekonomicznej, decyzji w tym zakresie jest
ocena technologii lekowej w oparciu o zasady medycyny opartej na faktach. Opierając
się o powyższe przesłanki, zgodnie z art. 12 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Minister Zdrowia podejmuje pozytywne decyzje refundacyjne jedynie w stosunku do tych
technologii lekowych, które charakteryzują się faktyczną skutecznością kliniczną oraz
efektywnością kosztową ocenioną również w kontekście wielkości dostępnych środków finansowych. Udostępnienie technologii lekowych bez uprzedniej oceny faktycznej skuteczności leku oraz znajomości konsekwencji finansowych takiego działania
nie wpisuje się w zakres prowadzenia racjonalnej, sprawiedliwej i celowej polityki lekowej, co jest szczególnie istotne w przypadku ograniczeń finansowych. Jednocześnie
pragnę zauważyć, iż nie każda nowa technologia lekowa, na co wskazują rekomendacje światowych agencji oceny technologii medycznych, okazuje się być skuteczną,
bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną. Należy zatem postawić sobie pytanie czy na
pewno szybkie i bezkrytyczne udostępnianie nowych technologii lekowych pacjentom
służy poprawie ich zdrowia jak i szeroko rozumianemu interesowi publicznemu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Stanisława Gorczycy,
Leszka Czarnobaja, Stanisława Hodorowicza,
Aleksandra Pocieja, Jana Michalskiego oraz Andrzeja Grzyba
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
W listopadzie 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący
dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego. Generalnie chodziło o ochronę
praw jednostki, w tym przypadku – myśliwych. Orzeczono między innymi,
że postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez organy PZŁ ma charakter
represyjny i powinno być objęte kontrolą sądową. Trybunał polecił, aby już
na poziomie ustawowym zagwarantować zasady i warunki odpowiedzialności dyscyplinarnej myśliwych. Skutkiem tego w dniu 21 kwietnia 2014 r.
weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, której niektóre
zapisy, tak na marginesie, już po kilku dniach zostały zaskarżone przez prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Kolejnym – pośrednim – pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego
było powstanie „Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych
w Polskim Związku Łowieckim”. I tak na podstawie art. 35s ust. 1 ustawy –
Prawo łowieckie Naczelna Rada Łowiecka mocą uchwały nr 50/2014 z dnia
24 kwietnia 2014 r. wprowadziła w życie przedmiotowy regulamin. Problem
polega na tym, że przynajmniej kilka zapisów tego regulaminu zdradza wyraźne symptomy niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym.
Podamy przykład. Otóż §48 ust. 1 tegoż regulaminu stanowi, że „sąd
na wniosek rzecznika dyscyplinarnego może zawiesić obwinionego w prawach członka Zrzeszenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego”. Uważna analiza tego zapisu i kilku innych, bezpośrednio z nim powiązanych, prowadzi do wniosku, że przedmiotowe
zawieszenie może trwać nie tylko do pół roku, jak sugeruje to ust. 5, ale
znacznie dłużej, teoretycznie rzecz biorąc, nawet do pięciu lat. Naczelna
Rada Łowiecka wbrew tezom płynącym z uzasadnienia wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. „funduje” obwinionym pozostającym pod zarzutem przewinienia łowieckiego dodatkową, nieustawową,
dotkliwą sankcję dyscyplinarną, która w związku z art. 33 ust. 6 ustawy
– Prawo łowieckie wymyka się spod kontroli sądu powszechnego. Tym samym łatwo można dostrzec sprzeczność takiego stanu rzeczy przynajmniej
z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
Przykład drugi. Najwyższa władza zrzeszenia PZŁ, jaką jest Krajowy
Zjazd Delegatów, mocą §12 Statutu PZŁ zobowiązuje każdego członka do
„składania zeznań i wyjaśnień na żądanie uprawnionych organów Zrzeszenia”. Naczelna Rada Łowiecka do statutowego obowiązku składania zeznań,
a więc składania w nieokreślonych, a tym samym nienarzucanych warunkach i formie, niejako dorzuca zapisem §22 ust. 2 regulaminu określony wyłącznie przez siebie „obowiązek stawienia się w oznaczonym miejscu i czasie”, oczywiście pod groźbą uznania takiego niestawienia się za przewinienie
łowieckie, zagrożone karą dyscyplinarną od nagany do wykluczenia z PZŁ
włącznie, co wynika z odpowiedzialności dyscyplinarnej opisanej w ustawie
– Prawo łowieckie. Dalej, zapisem §22 ust. 5 regulaminu, nakazuje się niejako zastraszać każdego świadka sankcjami niemającymi podstaw prawnych.
Cytuję: „Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka uprzedza się go o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”.
Panie Ministrze, przedmiotem ochrony prawnokarnej art. 233 §1 kodeksu karnego, do którego przedmiotowy zapis regulaminu niewątpliwie nawiązuje, jest szeroko rozumiane prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a nie prawidłowe funkcjonowanie łowieckiego sądownictwa dyscyplinarnego. Konstytucja RP w swoim art. 175 ust. 1 przewiduje: „Wymiar
sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy
powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe”. Nie ma w tym zapisie wymienionych sądów łowieckich.
Wielce wątpliwa pod względem zgodności z przepisami prawa wydaje
się być również treść §45 ust. 5 regulaminu. Cytuję: „Uczestnicy postępowania, zwracając się do sądu, stoją. Na stojąco wysłuchują również orze-
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czeń. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego składu
orzekającego, uczestnicy postępowania mogą zwracać się do sądu, siedząc”.
Oczywistą sprawą jest, że pełen szacunek, w całym tego słowa znaczeniu,
z respektowaniem wymogów prawa, należy się wymiarowi sprawiedliwości,
ale sądy łowieckie do wymiaru sprawiedliwości w rozumieniu Konstytucji
RP nie należą. W związku z tym uważam, że wymóg przyjmowania pozycji
stojącej przez uczestników postępowania zwracających się do sądu łowieckiego to objaw przede wszystkim niezgodności z postanowieniem art. 31
ust. 2, a być może także kilku innych zapisów Konstytucji RP.
Biorąc powyższe pod uwagę, a także wiele dodatkowych zastrzeżeń,
jakie można mieć po lekturze „Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników
dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim”, wyrażamy nadzieję na zainteresowanie Pana Ministra przedstawionym problemem.
Liczymy też na podjęcie przez Pana Ministra ustawowych działań nadzorczych w stosunku do Polskiego Związku Łowieckiego, które doprowadzą
do niezbędnej nowelizacji przedmiotowego regulaminu.
Stanisław Gorczyca
Leszek Czarnobaj
Stanisław Hodorowicz
Aleksander Pociej
Jan Michalski
Andrzej Grzyb

Stanowisko
Warszawa, 20 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia senatorów Stanisława Gorczycy, Leszka Czarnobaja,
Stanisława Hodorowicza, Aleksandra Pocieja, Jana Michalskiego i Andrzeja Grzyba
złożonego na 61. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 września 2014 r. w sprawie niezgodności „Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych w Polskim
Związku Łowieckim” z 24 kwietnia 2014 r. z obowiązującym prawem, uprzejmie informuję, że nie jest możliwe dotrzymanie ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi.
W celu zebrania wyczerpujących informacji dotyczących problematyki przedstawionej w oświadczeniu istnieje konieczność zasięgnięcia dodatkowych opinii w tej
sprawie.
Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi
na ww. oświadczenie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Piotr Otawski
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Odpowiedź
Warszawa, 2014.12.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone w dniu 25 września 2014 r. przez senatorów Stanisława Gorczycę, Leszka Czarnobaja, Stanisława Hodorowicza, Aleksandra
Pocieja, Jana Michalskiego i Andrzeja Grzyba na 61. posiedzeniu Senatu RP przesłane
przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 30 września 2014 r., przedkładam następujące
stanowisko.
W oświadczeniu senatorskim zakwestionowano zgodność z obowiązującym prawem niektórych zapisów „Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych” wprowadzonego uchwałą NRŁ nr 50/2014 z 24 kwietnia 2014 r. Podniesiony
na wstępie oświadczenia przepis §48 ust.1 faktycznie wymaga zmiany i nasz wniosek
w tej sprawie został zrealizowany uchwałą nr 63/2014 z 16 grudnia 2014 r. Naczelnej
Rady Łowieckiej.
W przypadku zapisu §22 ust. 2 „Regulaminu Sądów Łowieckich i Rzeczników Dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim” podnieść należy, że zapis ten jest doprecyzowaniem obowiązku nałożonego zapisem §12 Statutu PZŁ mającym zastosowanie
jedynie w przypadku postępowania dyscyplinarnego. Organ Zrzeszenia winien określić
miejsca i czas złożenia zeznań i wyjaśnień, w przeciwnym bowiem wypadku prowadziłoby to do paraliżu postępowania. Jednak w przypadku uzasadnionego podejrzenia
składania niezgodnych z prawdą zeznań lub wyjaśnień, sąd powszechny rozstrzygał
będzie każdorazowo – na osobny wniosek – czy świadek zeznający nieprawdę lub ją
zatajając w postępowaniu dyscyplinarnym w PZŁ, będzie ponosić odpowiedzialność
karną. Przepis ten wymaga doprecyzowania i zostanie złożony w tym celu odrębny
wniosek do PZŁ.
Nieuzasadnionym natomiast wydaje się zastrzeżenie odnośnie do brzmienia §45
ust. 5 „Regulaminu” oraz argumentacja zawężająca okazywanie szacunku poprzez
przyjęcie określonej postawy stojącej, jedynie dla wymiaru sprawiedliwości. Nie wydaje się, aby takie postępowanie naruszało przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wynika ono z obyczajów panujących w Polskim Związku Łowieckim i stało się
ogólnie niekwestionowaną dotychczas praktyką.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Piotr Otawski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Grzyba
skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Chciałbym się dowiedzieć, czy dla szkół polonijnych w różny sposób
zorganizowanych na całym świecie przewidziano dystrybucję tak zwanego nowego darmowego elementarza dla klas pierwszych. Jeżeli tak, proszę
o powiadomienie mnie, czy takie działania zostały już podjęte. Jeśli nie, to
będę wdzięczny za informację, w jaki sposób placówki te mogą wejść w jego
posiadanie.
Co ważne, chodzi o egzemplarz w wersji papierowej. W sierpniu bieżącego roku na Kociewiu w Czarnem przebywała bowiem na wakacjach grupa
dzieci polonijnych z Syberii, a dokładniej z Chakasji, żywo zainteresowana ojczyzną swoich przodków. Przekazuję w załączeniu adresy tych dwóch
szkół wraz z liczbą uczniów.
Z poważaniem
Andrzej Grzyb

Odpowiedź
Warszawa, 22 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Grzyba podczas
61. posiedzenia Senatu RP dnia 25 września 2014 r. (BPS/043-61-2626/14) w sprawie dystrybucji darmowego elementarza dla szkół polonijnych, uprzejmie informuję
o niżej następującym.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego,
historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim
wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
(Dz. U. z 2009 r. Nr 164, poz. 1306 z późn. zm.) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą może przekazywać za granicę podręczniki i pomoce dydaktyczne służące
nauczaniu języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.
Od 2014 r. za granicę przekazywany jest także podręcznik „Nasz elementarz”, odbywa się to na wniosek organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą lub innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim, w tym także nauczycieli pracujących
wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
Wniosek o wyposażenie w podręcznik „Nasz elementarz” składany jest w ORPEG na
stosownym formularzu (odrębnym od wniosków dot. wyposażania w inne podręczniki).
Wysyłka podręcznika „Nasz elementarz” realizowana jest na bieżąco zgodnie z wpływającymi zamówieniami, bez ściśle określonych terminów składania wniosków.
Zamawiający „Nasz elementarz” w ORPEG zobowiązany jest do:
∙ rejestracji szkoły/ośrodka w bazie danych szkół www.polska-szkola.pl,
∙ przesłania do Ośrodka podpisanego oryginału zamówienia,
∙ uzyskania na wniosku akceptacji placówki konsularnej RP.
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Do 15 października 2014 r. ORPEG dostarczył do szkół polonijnych 3603 egzemplarze podręcznika „Nasz elementarz” cz. 1. Aktualnie trwają prace nad wysyłką cz. II
„Naszego elementarza”, zgodnie z otrzymanymi zamówieniami.
Ponadto Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przekazał w sierpniu
i wrześniu br. 3115 egzemplarzy podręcznika „Nasz elementarz” Zespołowi Szkół przy
Ambasadzie RP w Atenach, szkolnym punktom konsultacyjnym przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych, sekcjom polskim we Francji, Szkołom Europejskim
oraz uczniom kształcenia na odległość w szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej
w ORPEG. Podręcznik przekazywany był zgodnie z deklarowaną liczbą uczniów pobierających naukę w danej szkole.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Ewa Dudek
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w kwestii ustalania minimalnych norm
zatrudnienia dla pielęgniarek w podmiotach leczniczych prowadzących działalność sanatoryjno-wypoczynkową, co reguluje rozporządzenie ministra
zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (DzU 2012.1545). Zgodnie z art. 50 ust. 1
ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą
stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, które ustala kierownik
tego podmiotu po zasięgnięciu opinii:
— kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi
w regulaminie organizacyjnym,
— przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu.
Minister zdrowia, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, wydał rozporządzenie w sprawie sposobu
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zgodnie z tym rozporządzeniem przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą uwzględnia się:
— zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych,
— liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku,
— wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności,
— harmonogram czasu pracy,
— średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny,
— właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta,
— liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki,
— stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach
organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych.
Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie
kadry kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek
lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych
koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców. W załącznikach do rozporządzenia ujęto poszczególne kryteria dla kategorii pacjentów, według których kwalifikuje się podmioty lecznicze. Zawarty w rozporządzeniu podział na kategorie powoduje przypisanie do tej samej kategorii zarówno szpitali, w których trzeba cały czas opiekować się pacjentem,
jak i podmiotów leczniczych świadczących działalność leczniczą w formie
sanatoryjno-uzdrowiskowej, gdzie opieka nad pacjentem nie jest tak intensywna i zastosowanie tych samych norm nie jest konieczne. Opieka w ośrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych nie jest tak absorbująca jak w szpitalach
i ustalone normy zatrudnienia pielęgniarek nie są adekwatne do potrzeb
podmiotów leczniczych. W szpitalach należy nieustannie opiekować się przyjętym na oddział pacjentem, zaś w ośrodku sanatoryjno-uzdrowiskowym
opieka medyczna ogranicza się do przeprowadzania badań kontrolnych oraz
świadczenia pomocy medycznej w wymagających tego przypadkach.
Z tych też względów zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań
zmierzających do zmiany norm zatrudnienia pielęgniarek ze względu na rozróżnienie podmiotów leczniczych, w szczególności podmiotów leczniczych
zajmujących się działalnością sanatoryjno-uzdrowiskową, albo wyodrębnienie odrębnej kategorii dla takich podmiotów leczniczych.
Helena Hatka
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Odpowiedź
Warszawa, 2014.10.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pani Heleny Hatki, Senator RP, przekazane przy piśmie znak: BPS/043-61-2627/14 z dnia 30 września 2014 roku, w sprawie ustalenia
minimalnych norm zatrudnienia dla pielęgniarek w podmiotach leczniczych prowadzących działalność sanatoryjno-wypoczynkową, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Zgodnie z delegacją art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), Minister Zdrowia określił w drodze
rozporządzenia sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (poz. 1545), które weszło w życie z dniem
1 stycznia 2013 roku, jest narzędziem dla kadry zarządzającej w pielęgniarstwie i położnictwie służącym do określenia zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i położniczą oraz wskazania liczby pielęgniarek i położnych do sprawowania opieki nad pacjentami w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Ww. rozporządzenie nie zawiera przepisów regulujących zatrudnienie czy też organizację pracy, a jedynie wskazuje sposób ustalenia minimalnych norm.
W załącznikach do rozporządzenia uwzględnione zostały kryteria dla trzech kategorii opieki. Po stronie podmiotu leczniczego pozostawiono decyzję dotyczącą określenia czasu świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich. W przypadku działalności sanatoryjnej lub szpitalnej czasy te powinny być określone zgodnie ze stanem faktycznym
występującym w podmiocie leczniczym.
W sytuacjach jeśli stan zdrowia i poziom samodzielności pacjentów, nie wymaga
wzmożonej opieki pielęgniarskiej, wówczas podmiot ustala normy odpowiednie do potrzeb pacjentów. Taką możliwość daje sposób obliczania norm zaproponowany w rozporządzeniu. Normy ustala podmiot i ma możliwość ustalić je tak, aby były adekwatne
do potrzeb, z wykorzystaniem sposobu wskazanego w rozporządzeniu.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r.,
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowiskowego (Dz. U.
poz. 931), w załączniku nr 1 określone zostały warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym warunki dotyczące personelu medycznego, gdzie pielęgniarski etat
przeliczeniowy ustala się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(poz. 1545).
Mając na uwadze powyższe, przy obliczaniu minimalnej normy w placówkach
uzdrowiskowych z uwagi na rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych należy brać pod uwagę fakt, iż pacjenci objęci opieką w takim miejscu kwalifikowani są
zazwyczaj do I kategorii opieki zgodnie z Zał. Nr 1 do ww. rozporządzenia. Niemniej
jednak leczenie uzdrowiskowe może odbywać się również w ramach leczenia w szpitalu uzdrowiskowym i wówczas mogą być stosowane kryteria dotyczące II i ewentualnie III kategorii opieki.
W ośrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych opieka medyczna to utrzymanie gotowości do udzielenia świadczeń oraz udzielenie ich gdy zaistnieje taka potrzeba, gdyż
warunki realizacji świadczeń gwarantowanych wyraźnie określają wymogi dotyczące
zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej.
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W związku z powyższym, postulat o podjęcie działań zmierzających do zmiany
norm zatrudnienia pielęgniarek ze względu na rozróżnienie podmiotów leczniczych lub
wyodrębnienie osobnej kategorii dla podmiotów realizujących świadczenia sanatoryjno-uzdrowiskowe nie może być zrealizowany, gdyż rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
daje możliwość zarządzającemu podmiotem leczniczym ustalenie czasów świadczeń
pielęgniarskich bezpośrednich i pośrednich właściwych dla tego podmiotu.
Wartości czasów dla wykonania świadczeń pielęgniarskich są opisane w dostępnej
literaturze fachowej dotyczącej zarządzania w pielęgniarstwie, na podstawie przeprowadzonych badań w tej dziedzinie. Opisywane czasy mogą być wykorzystywane lub
modyfikowane w zależności od specyfiki danego podmiotu, sposobu organizacji pracy
i innych kryteriów.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Marii Koc, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego
oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
6 września bieżącego roku mija siedemdziesiąt lat od uchwalenia dekretu PKWN o reformie rolnej, który w sposób bezprawny pozbawił całe środowisko ziemian miejsc pracy, a tym samym środków na utrzymanie. Obecny
stan prawny bez rozwiązania pozostawia kwestię zadośćuczynienia za znacjonalizowanie majątków ziemian. Niemożliwe jest ubieganie się przez spadkobierców majątków ziemskich zwrotu mienia lub odszkodowania. Ponadto
istniejące orzecznictwo trzech najwyższych organów władzy sądowniczej
w Polsce (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu
Administracyjnego) wskazuje na to, iż stoją one na całkowicie rozbieżnych
stanowiskach co do skutków prawnych przeprowadzenia reformy rolnej.
W związku z nierozwiązanym problemem restytucji mienia środowiska
ziemian zwracamy się z prośbą o informację, czy rząd RP zamierza w określonym czasie przedłożyć rozwiązania ostatecznego uregulowania stosunków
własnościowych w Polsce w postaci projektu ustawy reprywatyzacyjnej.
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 28 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Marii
Jackowskiego (znak: BPS/043-11-2628/14) złożone wspólnie z innymi Senatorami
podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 r. w sprawie uregulowania stosunków własnościowych w Polsce w postaci projektu ustawy reprywatyzacyjnej, działając w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnę poinformować, co następuje.
Realizacja roszczeń reprywatyzacyjnych w zakresie zwrotu bezprawnie przejętych
przez Państwo majątków ziemskich lub uzyskiwania odszkodowań z tego tytułu jest
obecnie wbrew temu co twierdzą w oświadczeniu Panowie Senatorowie, w sposób
nieprzerwany realizowana. W praktyce polega to na odzyskiwaniu w naturze części
dawnych majątków (chodzi zwłaszcza o zespoły dworsko-parkowe), jak również do
wypłaty odszkodowań, w przypadkach gdy zwrot taki nie jest możliwy.
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W zakresie mienia przejętego w oparciu o przepisy dekretu z dnia 6 września
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej dochodzenie i weryfikacja roszczeń odbywa
się poprzez wystąpienie z żądaniem ustalenia, czy przejęta nieruchomość zalicza się
do określonych w art. 2 ust. 1 lit. e) tego dekretu norm obszarowych.
Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z dnia 10 stycznia 2011 r. (sygn. akt
I OPS 3/10), potwierdził, iż §5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej może
stanowić podstawę do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy dana
nieruchomość lub jej część wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa
w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej.
Postępowania w tym zakresie prowadzone są przed wojewodami właściwymi ze
względu na miejsce położenia przejętej nieruchomości, a w drugiej instancji przed
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja stwierdzająca wadliwość nacjonalizacji stanowi dla dawnych właścicieli lub ich spadkobierców podstawę do ubiegania
się o zwrot mienia w ramach postępowania cywilnego przed sądem powszechnym
w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Osoby te korzystają ze swoich praw i tego typu postępowania toczą się przed organami administracji oraz sądami powszechnymi.
Odnośnie do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie ustawy regulującej kwestie reprywatyzacyjne w sposób systemowy, pragnę poinformować, iż obecnie w Ministerstwie Skarbu Państwa nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie.
Ostatni projekt regulacji w zakresie reprywatyzacji został przygotowany w Ministerstwie Skarbu Państwa w 2008 r. Jednakże w związku z opinią Ministra Finansów,
iż przyjęcie ustawy wiązałoby się z istotnym skokowym wzrostem długu publicznego
oraz z uwagi na konieczność ograniczania nadmiernego deficytu budżetowego, jak też
mając na względzie duże obciążenie finansowe wynikające z projektowanej ustawy,
w marcu 2011 r. podjęta została decyzja, że projekt ten nie będzie kierowany pod
obrady Sejmu.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przekazanym stanowisku zwraca uwagę, iż
problem zasadności i możliwości uchwalenia regulacji o charakterze reprywatyzacyjnym powinien być rozpatrywany w kontekście szerszym aniżeli tylko dekretu PKWN
z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Bez wątpienia właściciele majątków ziemskich poddanych nacjonalizacji na cele reformy rolnej stanowili poważną
grupę osób dotkniętych skutkami zmian politycznych po II wojnie światowej, nie można jednak zapominać o innych rodzajach przejętego mienia, np. nieruchomościach
miejskich, przemysłowych czy lasach. Nawet przyjęcie symbolicznej kompensacji pieniężnej, obejmującej wszystkie podmioty dotknięte skutkami nacjonalizacyjnymi wiązałoby się z koniecznością wyasygnowania na ten cel kwoty około 20–30 mld zł.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż niezależnie od braku jednolitych uregulowań w zakresie reprywatyzacji, w ostatnim czasie obserwowany jest znaczący wzrost
roszczeń skutkujących zwrotem przejętych nieruchomości rolnych. Aktualne orzecznictwo sądowe rozszerza uprawnienia dawnych właścicieli nieruchomości wskazując
chociażby, iż komunalizacja mienia przejętego w ramach reformy rolnej nie stanowi
przeszkody do zwrotu tych nieruchomości w naturze.
Potwierdzeniem tego są liczne wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego,
informujące o dokonywanych przez samorząd zwrotach nieruchomości bezprawnie
znacjonalizowanych w ramach reformy rolnej na rzecz prawowitych właścicieli oraz
o negatywnym wpływie tych zwrotów na możliwość realizacji zadań ustawowych jednostek samorządu terytorialnego.
Co do zasady, zwrot bezprawnie znacjonalizowanej nieruchomości nie jest możliwy
w sytuacji gdy jej aktualnym właścicielem jest podmiot prywatny. W takim przypadku
dawni właściciele lub ich spadkobiercy mają możliwość ubiegania się przed sądem
powszechnym o stosowne odszkodowanie.
Odszkodowania te pokrywane są z funduszu celowego pn. Fundusz Reprywatyzacji, ze środków którego od 2001 r., tj. od utworzenia Funduszu do dnia 30 września
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2014 r. wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie ponad 1,6 mld zł, w tym zrealizowano wnioski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wypłatę odszkodowań z tytułu
mienia przejętego w ramach reformy rolnej na kwotę ponad 296 mln zł.
W tym miejscu należy wskazać, iż w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost wypłacanych z Funduszu odszkodowań. Dla przykładu w 2010 r. ze środków Funduszu
Reprywatyzacji wypłacono odszkodowania na łączną kwotę ponad 82 mln zł, podczas
gdy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września bieżącego roku wypłacono łącznie już ponad 300 mln zł.
Powyższe dowodzi, iż państwo polskie stale realizuje zobowiązania o charakterze
reprywatyzacyjnym.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Rafał Baniak
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Marii Koc, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Bogdana Pęka
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
1 października bieżącego roku rusza w szkołach program „Owoce i warzywa w szkole”. Jest to okazja do wsparcia rolników i sadowników tracących dochody z powodu rosyjskiego embarga. Z niemałym zdziwieniem
opinia publiczna, a w szczególności najbardziej zainteresowani, czyli plantatorzy, dowiedziała się, że w ramach wyżej wymienionego programu dzieci
dostaną borówki z Argentyny, za które budżet zapłaci 40 zł za kilogram.
W związku z tym prosimy o wyjaśnienie podstaw takiej decyzji w sytuacji, kiedy są takie trudności ze zbytem rodzimych płodów.
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk

Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2014.10.17
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie znak BPS/043-61-2629/14 z dnia
30 września 2014 r. oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu
25 września br., dotyczące wprowadzenia borówki amerykańskiej do katalogu produktów udostępnianych dzieciom w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”
w roku szkolnym 2014/2015, niniejszym przekazuję Panu Marszałkowi wyjaśnienia
dotyczące kwestii przedstawionej w przedmiotowym oświadczeniu.
Odnosząc się do kwestii wykorzystania przedmiotowego programu do wsparcia
rolników poszkodowanych w związku z wprowadzeniem zakazu przywozu do Federacji Rosyjskiej owoców i warzyw pochodzących z państw Unii Europejskiej, należy
podkreślić, że celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest spowodowanie trwałej
zmiany nawyków żywieniowych dzieci, tak aby docelowo (tj. po trzech lub czterech
latach udziału w programie) ich codzienna dieta obejmowała większą niż obecnie ilość
owoców oraz warzyw. Zgodnie z przepisami UE regulującymi założenia dla tego programu cel ten powinien zostać osiągnięty m.in. dzięki realizacji działania polegającego na bezpłatnym udostępnianiu owoców i warzyw dzieciom w wieku od 6 do 9 lat.
Oznacza to, że efekt polegający na zwiększeniu popytu na owoce i warzywa ma zostać
osiągnięty jako rezultat tego programu, a nie w związku z jego wdrożeniem. Tym samym program nie powinien być traktowany jako narzędzie służące bezpośrednio do
zrównoważenia relacji popytowo-podażowej na rynkach owoców i warzyw.
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Niezależnie jednak od powyższego należy zauważyć, że zgodnie ze sposobem udostępniania określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r., przewidziano, że co najmniej dziesięć z minimum
dwudziestu udostępnianych dzieciom w danym semestrze porcji powinno obejmować
jabłka, a co najmniej pięć – gruszki. Oznacza to, że produkty, których krajowy rynek
jest w największym stopniu narażony na destabilizację w związku z wprowadzeniem
ww. embargo, będą najczęściej udostępnianymi produktami w ramach programu.
Odnosząc się do kwestii podstaw decyzji o uwzględnieniu borówki amerykańskiej
w katalogu produktów udostępnianych dzieciom w ramach programu, należy zwrócić uwagę, że cel polegający na skutecznej i trwałej zmianie nawyków żywieniowych
najmłodszych może zostać osiągnięty pod warunkiem, że asortyment udostępnianych
im produktów będzie odpowiednio atrakcyjny z ich punktu widzenia. Bardzo istotnym elementem pozytywnie wpływającym na atrakcyjność udostępnianych dzieciom
w ramach programu porcji jest zdywersyfikowanie produktów, które wchodzą w skład
tych porcji. Umieszczając w katalogu, obok dotychczas przewidzianych w programie
produktów, borówkę amerykańską, kalarepę oraz pomidory, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierowało się właśnie zasadnością uatrakcyjnienia programu poprzez urozmaicenie asortymentu udostępnianych dzieciom owoców i warzyw. Zgodnie
z przepisami UE w Polsce przygotowany został dokument Strategia krajowa wdrożenia
w Rzeczypospolitej Polskiej Programu „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym
2014/2015. W dokumencie tym określony został katalog produktów, które mogą być
udostępniane w ramach programu. Katalog ten zgodnie z rekomendacją Ministerstwa
Zdrowia (pismo w załączeniu) przewiduje m.in. borówkę amerykańską. Przywołany
w §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce
i warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 1158) katalog produktów udostępnianych w ramach
programu, stanowi powtórzenie katalogu przewidzianego w ww. strategii.
Uwzględniając ograniczoną podaż borówki amerykańskiej oraz jej stosunkowo wysoką cenę w porównaniu do innych produktów kwalifikujących się do dystrybucji
w ramach programu, w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych
przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 1158) przewidziano,
że borówka amerykańska powinna być dostarczana dzieciom wyłącznie w ramach
dwóch porcji (z minimum 40 porcji udostępnianych jednemu dziecku w skali całego roku szkolnego), obejmujących 100 g netto tego owocu. Tym samym przy założeniu, że w programie w roku szkolnym 2014/2015 weźmie udział cała grupa docelowa
(tj. 1 389 600 uczniów), a porcje udostępnione zostaną zgodnie ze sposobem udostępniania określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r., ogółem przekazane zostałoby niespełna 300 ton tych
owoców w skali całego kraju.
Niezależnie od powyższego, przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. przewidują sytuację, w której zatwierdzeni dostawcy
nie będą w stanie zaopatrzyć się w odpowiednią ilość borówki amerykańskiej. Podmioty takie po zawarciu ze szkołą podstawową umowy nieodpłatnego dostarczania
owoców i warzyw, w której nie zostanie przewidziana borówka amerykańska, mogą
dostarczać do niej porcje nieobejmujące tego produktu. W takiej sytuacji, zastosowanie ma przepis §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29 sierpnia 2014 r., zgodnie z którym w przypadku nieudostępnienia określonych
produktów co najmniej w ilości przewidzianej w sposobie udostępniania owoców i warzyw, stosuje się odpowiednią redukcję wysokości pomocy. Przepis ten nie ma na
celu wprowadzenia sankcji, a jedynie dostosowanie wysokości przyznawanej pomocy
do cen faktycznie dostarczonego asortymentu. Należy bowiem podkreślić, że stawka
pomocy za porcję przewidziana w §11 ust. 1 ww. rozporządzenia w wysokości 1,60 zł
została skalkulowana w oparciu o założenie, że co najmniej dwie porcje udostępnione
w danym roku szkolnym jednemu dziecku, będą obejmowały borówkę amerykańską.
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Trudno oczekiwać, aby dostawcy, którzy ponieśli wysokie koszty w związku z dostarczeniem do szkół borówki amerykańskiej oraz ci, którzy nie przewidzieli tego produktu
w swoich dostawach, otrzymywali pomoc w takiej samej wysokości.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

Stanowisko
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2014.03.26
Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2014 r., znak: RR.pro-ak-074-864/14
w sprawie prac nad przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia krajowa wdrażania
w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym
2014/2015” oraz prośby o opracowanie listy produktów, pochodzących z sektora owoców i warzyw, zalecanych do dystrybucji w ramach ww. programu, uprzejmie przekazuję w załączeniu (załącznik nr 1) listę owoców i warzyw świeżych, które spełniają
kryteria rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom
w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” (Dz. Urz. UE L 94 z 8 kwietnia
2009 r., z późn. zm.).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem katalog nie powinien obejmować produktów, które
zawierają dodatek cukru, słodzików, soli i tłuszczu, dlatego zaproponowane produkty
to owoce i warzywa świeże oraz soki owocowo-warzywne. Dodatkowo dobór produktów uwzględnia kryterium łatwości ich spożywania przez dzieci w warunkach szkolnych oraz trwałość udostępnianych produktów.
Chciałbym równocześnie zaznaczyć, że owoce i warzywa powinny być dostarczane
zgodnie z sezonowością, celem zapewnienia świeżości, jakości i smakowitości produktów.
Jabłka, gruszki, mandarynki, nektarynki, śliwki, morele, brzoskwinie, winogrona,
truskawki i borówkę amerykańską oraz pomidory koktajlowe powinno udostępniać
się dzieciom w całości. Owoce i warzywa powinno podawać się w stanie gotowym
do bezpośredniego spożycia. Owoce i warzywa w całości oraz podawane w częściach
(w postaci rozdrobnionej) powinny być uzyskane z owoców lub warzyw wystarczająco
dojrzałych oraz zdrowych, bez objawów gnicia lub psucia, powodujących ich niezdatność do spożycia.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Załącznik nr 1
Lista owoców i warzyw świeżych, które spełniają kryteria rozporządzenia Komisji
(WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców
i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu
„Owoce w szkole” (Dz. Urz. UE L 94 z 8 kwietnia 2009 r., z późn. zm.):
1. Jabłka,
2. Gruszki,
3. Mandarynki,
4. Nektarynki,
5. Śliwki,
6. Morele,
7. Brzoskwinie,
8. Winogrona,
9. Borówki amerykańskie,
10. Truskawki,
11. Marchew,
12. Papryka,
13. Pomidory koktajlowe,
14. Rzodkiewki,
15. Kalarepka,
16. Soki owocowo-warzywne.
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Marii Koc, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Bogdana Pęka
skierowane do prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej
Zwracamy się w sprawie państwa Sławomira i Małgorzaty B.(…), którzy nie są w stanie uregulować zadłużenia z tytułu najmu od miasta lokalu
mieszkalnego pod wyżej wymienionym adresem. Znamy sytuację tej rodziny, która z osiąganych dochodów nie jest w stanie uregulować narastającego zadłużenia. Jedyną osobą uzyskującą dochody jest pan Sławomir B.
prowadzący agencję artystyczną, który oprócz prowadzenia działalności
gospodarczej pisze sztuki teatralne i prowadzi Teatr Nuda – non profit. Pani
Małgorzata B. jako mama czternaściorga dzieci poświęciła się ich wychowaniu. Zdobywane środki finansowe nie wystarczają na zaspokojenie bieżących potrzeb materialnych tak licznej rodziny i brakuje środków na sfinansowanie zadłużenia.
W związku z przedstawioną sprawą zwracamy się z uprzejmą prośbą
o rozważenie przez Panią Prezydent umorzenia – w tak wyjątkowej sytuacji
– narosłego zadłużenia. Taka decyzja umożliwiłaby zawarcie umowy najmu
i regulowanie na bieżąco opłat mieszkaniowych, co deklarują państwo B.
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk

Odpowiedź
WICEPREZYDENTA
MIASTA ŁODZI
Łódź, 28 października 2014 r.
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego,
Marię Koc, Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego i Bogdana Pęka na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie rodziny Państwa Małgorzaty
i Sławomira B, uprzejmie wyjaśniam.
Lokal mieszkalny zajmowany bez tytułu prawnego przez Państwa B. składa się
z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni ogólnej 127,33 m², wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, gazową
i centralnego ogrzewania.
Państwo Małgorzata i Sławomir B. otrzymali Skierowanie Nr 210/10 do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w dniu 16 lipca 2010 r. zgodnie z realizacją
pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 20.03.2006 r. dotyczącej poprawy warunków mieszkaniowych rodziny
Państwa B. Państwo B. otrzymali klucze do lokalu po podpisaniu protokołu przejęcia
lokalu w dniu 31.03.2011 r., pomimo tego, że nie przekazali Wynajmującemu kluczy
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do lokalu mieszkalnego. Powodem takiego stanu rzeczy, były starania pełnoletnich
córek Pani Pauliny B., Pani Patrycji B. oraz Pani Pameli B. o oddanie w najem dotychczas zajmowanego lokalu.
Pani Paulina B., Pani Patrycja B. oraz Pani Pamela B. zostały uwzględnione jako
osoby uprawnione do zamieszkiwania w lokalu, zatem brak było podstawy prawnej
do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o oddanie w najem lokalu. Sprawa dwukrotnie była przedmiotem opiniowania na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi i dwukrotnie uzyskała negatywną opinię.
W dniu 13.12.2011 r. w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi odbyło się spotkanie przy udziale Pani Małgorzaty B., podczas którego uzgodniono, że
Państwo B. uznają swoje zadłużenie z tytułu zamieszkiwania w lokalu, zaległość zostanie rozłożona na raty, zaś Zainteresowani dobrowolnie przekażą klucze od lokalu
mieszkalnego.
W dniu 15.12. 2011 r. Państwo Małgorzata i Sławomir B. podpisali umowę najmu
lokalu mieszkalnego. Od miesiąca marca do miesiąca lipca 2012 r. Państwu B. przyznany został dodatek mieszkaniowy w wysokości 1207,04 zł, zaś od miesiąca października 2012 r. do miesiąca marca 2013 r. dodatek mieszkaniowy wynosił 1136,32 zł.
Pomoc Gminy polegała zatem na pokryciu znacznej części miesięcznego przypisu za
lokal i zobowiązaniu Zainteresowanych do wnoszenia różnicy pomiędzy przyznanym
dodatkiem, a miesięcznymi opłatami.
W dniu 08.06.2012 r. zostało podpisane porozumienie ratalne, które jednakże uległo zerwaniu z powodu niewywiązywania się z obowiązku terminowych wpłat rat na
konto finansowe lokalu.
Na koncie finansowym lokalu mieszkalnego na dzień 30 września 2014 r. występuje zadłużenie w wysokości:
Należność główna		
48 606,07 zł
Odsetki			
8 833,58 zł
Koszty sądowe		
4 980,00 zł
Razem			
62 419,65 zł
Z powodu zaległości czynszowych umowa najmu została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r. Państwo B. w 2013 roku dokonali jedynie dwóch wpłat
na konto finansowe lokalu: w dniu 09.07.2013 r. wpłacono kwotę 5000,00 zł, w dniu
17.09.2013 r. – kwotę 1000,00 zł. W 2014 r. dokonani tylko jednej wpłaty – w dniu
28.04.2014 r. wpłacono kwotę 1500,00 zł.
Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście posiada Wyrok z dnia
10.04.2014 r. nakazujący opróżnienie lokalu mieszkalnego i przyznający pozwanym
uprawnienia do lokalu socjalnego.
Należności wynikające z korzystania z lokalu mieszkalnego zostały zabezpieczone: nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 17.09.2014 r. na
kwotę 14 734,00 zł oraz nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia
17.09.2014 r. na kwotę 14 051,00 zł.
Do dnia dzisiejszego Państwo B. nie przekazali Wynajmującemu lokalu mieszkalnego. W przedmiotowym lokalu zameldowani są: Pan Sławomir B., Pani Paulina B.
i Pani Patrycja B. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Małgorzatę B. w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście córki Paulina B. i Patrycja B.
mieszkają poza granicami kraju, w przedmiotowym lokalu zamieszkuje Pani Pamela B. Wskazać należy również, że w lokalu mieszkalnym została zarejestrowana bez
zgody Wynajmującego działalność gospodarcza.
Na koncie finansowym lokalu na dzień 30.09.2014 r. widnieje zadłużenie w wysokości:
Należność główna			
9 185,37 zł
Odsetki				
1 401,27 zł
Koszty sądowe i komornicze
5 879,48 zł
Razem				
16 466,12 zł
Zajmując lokal bez tytułu prawnego Państwo B. nie dokonują wpłat na konto finansowe lokalu: w roku 2012 dokonano jednej wpłaty w wysokości 330,03 zł, w roku
2013 oraz 2014 brak jakichkolwiek wpłat. W dniu 17.12.2012 r. Sąd wydał Wyrok
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nakazujący opróżnienie przedmiotowego lokalu, orzekając o braku uprawnienia do
lokalu socjalnego. Administracja bezskutecznie wzywała do dobrowolnego zdania lokalu, dlatego w dniu 08.04.2014 r. wyrok eksmisyjny został przekazany do komornika
sądowego. Komornik Sądowy wyznaczył termin eksmisji na dzień 20 października
2014 r. na godzinę 10.00.
Należności wynikające z korzystania z lokalu mieszkalnego zostały zabezpieczone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14.06.2013 r. na kwotę
2275,73 zł.
Z powyższego wynika, że w chwili obecnej rodzina Państwa Małgorzaty i Sławomira B. zajmuje dwa lokale mieszkalne: nie wnosząc opłat na konta finansowe przedmiotowych lokali, zajmowanych bez tytułu prawnego. Miasto Łódź wspiera rodziny
wielodzietne w ramach swoich możliwości i zgodnie z obowiązującym prawem, nie
oznacza to jednak przejęcia na siebie wszelkich ciężarów i wydatków związanych
z funkcjonowaniem rodziny. Wskazanie lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia
użytkowa oraz wyposażenie spełnia wymagania licznej rodziny Państwa B. nie zwalnia
z obowiązku wnoszenia przez Zainteresowanych opłat za zajmowany lokal, do którego
zobowiązani są wszyscy najemcy lokali mieszkalnych.
Z wyrazami szacunku
WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
Agnieszka Nowak
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
Szanowna Pani Minister!
W dniu 19 maja 2014 r. skierowałem do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego pismo dotyczące prowadzonych od wielu lat badań archeologicznych w miejscowości Czarnówko, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa
Wieś Lęborska. Badania te, prowadzone pod nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków, zostały zakończone w roku ubiegłym.
Ponieważ istnieje podejrzenie, że wspomniane badania, wykonywane
przez pracownika Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, prowadzone były
z naruszeniem prawa, zwróciłem się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o wyjaśnienie kilku istotnych kwestii i zarzutów.
Niestety, pomimo wielokrotnych interwencji pracowników mojego biura
senatorskiego w sprawie losów tej korespondencji i pomimo prośby o odpowiedź na postawione przeze mnie pytania do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnego wyjaśnienia.
W związku z tym, że oczekuję na odpowiedź już cztery miesiące, zwracam się do Pani Minister w drodze oświadczenia senatorskiego z pytaniem
o powód braku reakcji ministerstwa na moje pismo oraz z ponowną prośbą
o wyjaśnienie kwestii badań archeologicznych w miejscowości Czarnówko.
Do oświadczenia dołączam pismo z dnia 19 maja 2014 r. skierowane do
ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
Warszawa, 29 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Kazimierza Kleiny złożonym na 61. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 września 2014 r., przekazanym Ministrowi Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 września 2014 r. (BPS/043/61-2631/14), w sprawie ustalenia miejsca przechowywania dokumentacji oraz zabytków archeologicznych z badań archeologicznych
na stanowisku w Czarnówku, prowadzonych od 1973 r. do 2000 r. przez Panią Dorotę
Rudnicką, uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska.
Z informacji uzyskanych od Kierownika Delegatury w Słupsku Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku wynika, że badania archeologiczne w Czarnówku prowadzone były w latach 1973–1974, 1980–1990, 1996–1997 oraz 1999–2000.
Prowadziło je Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, zaś bezpośrednio kierowała nimi
Pani Dorota Rudnicka, pracownik wspomnianego muzeum.
Dokumentacja z przeprowadzonych badań archeologicznych w Czarnówku znajduje się w siedzibie wspomnianego wyżej Kierownika Delegatury w Słupsku. Są to
między innymi opracowane w poszczególnych latach sprawozdania z badań, karty
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stanowisk, dzienniki polowe, plany wykopów oraz dokumentacja konserwatorska zabytków wydzielonych. Brak jednak dokumentacji z badań archeologicznych przeprowadzonych w 2000 r.
Natomiast w odniesieniu do zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie
wspomnianych badań należy stwierdzić, że w chwili obecnej znajdują się one w dwóch
muzeach. W Muzeum w Lęborku znajduje się co najmniej 199 wydzielonych zabytków
pochodzących ze wszystkich lat, w których badania archeologiczne w Czarnówku były
prowadzone, w tym 3 obiekty z badań w 2000 r. Pozostałe zaś zabytki pochodzące
z tych badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Jak wynika z pisma dyrektora tego muzeum z dnia 6 października 2014 r. ich spis jest obecnie opracowywany i do końca 2014 r. mają być one przekazane do Muzeum w Lęborku.
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów!
W systemie bezpieczeństwa państwa – chodzi o zagrożenie wojną, klęskami żywiołowymi, sytuacjami kryzysowymi – ważną rolę odgrywa organizacja systemu ochrony ludności cywilnej, zwana u nas w Polsce Obroną
Cywilną Kraju. Najwyższa Izba Kontroli, po kontroli wykonanej w latach
2011 i 2012 negatywnie oceniła przygotowanie struktur Obrony Cywilnej
Kraju do realizacji jej zadań ustawowych. Raport NIK nie pozostawia wątpliwości, że obrona cywilna „w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie
jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków, podczas
wojny nie ochroni ludności cywilnej ani krytycznie ważnych obiektów; obrona cywilna w Polsce istnieje tylko na papierze”. Tak jest napisane w raporcie
Najwyższej Izby Kontroli.
W związku z tym zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na
następujące pytania.
Jakie środki finansowe w latach 2009–2013 przeznaczono na Obronę
Cywilną Kraju z budżetu państwa, samorządów terytorialnych i innych?
Jaka jest liczba formacji Obrony Cywilnej Kraju oraz jaki był jej stan
osobowy w latach 2009–2013?
Jakie działania podjęto w zakresie Obrony Cywilnej Kraju po kontroli
w 2011 r. oraz po kontroli w 2012 r., kiedy to stwierdzono, że nie wykonano
zaleceń pokontrolnych w IV kwartale? Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawuje w związku z tym właściwą kontrolę nad systemem obrony
cywilnej?
Jakie działania naprawcze wprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie Obrony Cywilnej Kraju po kontrolach NIK w wymienionym
okresie?
Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
dokonały kontroli funkcjonowania Obrony Cywilnej Kraju w 2013 r. i 2014 r,
a jeśli tak, to jakie są ewentualne wnioski pokontrolne?
W ilu gminach w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonują struktury Obrony
Cywilnej Kraju?
Jakie działania podjęto po roku 2012 w celu unowocześnienia Obrony
Cywilnej Kraju?
Czy dokonano przeglądu, sprawdzenia Centralnego Planu Mobilizacji Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej? Kiedy ostatnio dokonano takiego
przeglądu?
Na jakim etapie są prace nad Narodowym Programem Antyterrorystycznym? Kiedy zostanie on ustawowo wprowadzony? Ewentualnie: jakie jest
kalendarium wprowadzenia Narodowego Programu Antyterrorystycznego
na lata 2014–2019? Dlaczego poprzedni taki program nie został w ogóle
wprowadzony w życie?
Czy od 1999 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwracał się o pomoc do Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof?
Maciej Klima
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Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 6 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 września 2014 roku (sygn. BPS/043-61-2632/14),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Klimę
podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 roku w sprawie Obrony
Cywilnej Kraju, przekazanego przy piśmie z dnia 6 października 2014 roku Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Michała Deskura
(sygn. SPRM-4813-607-(1)/14), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie
przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie pragnę wskazać, że zgodnie z art. 138 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U.
z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.), podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej, które
składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. Formacje obrony cywilnej
tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie
lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan
osobowy i organizację wewnętrzną (art. 138 ust. 3 ww. ustawy).
Z danych przekazanych przez wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich wynika, iż na obszarze kraju funkcjonuje 13.459 formacji
obrony cywilnej. Stan osobowy ww. formacji wynosił: w 2011 roku1 – 188.513 osób,
w 2012 roku –160.648 osób i w 2013 roku – 159.048 osób. Ponadto, zgodnie z ww. danymi, struktury obrony cywilnej działają we wszystkich gminach na terenie kraju.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w latach 2011–2013 wydatki z budżetu
państwa na Obronę Cywilną Kraju (OCK) realizowane były w części 42 – Sprawy wewnętrzne (rozdział 75414 – Obrona cywilna) oraz w części 85 – Budżety wojewodów
(rozdział 75414 – Obrona cywilna i rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie). Przedmiotowe wydatki kształtowały się w następujący sposób:
∙ 2011 rok – 30.998 tys. zł (z tego: część 42 – 163 tys. zł, cz. 85 – 30.835 tys. zł),
∙ 2012 rok – 27.325 tys. zł (z tego: część 42 – 120 tys. zł, cz. 85 – 27.205 tys. zł),
∙ 2013 rok – 26.441 tys. zł (z tego: część 42 – 120 tys. zł, cz. 85 – 26.321 tys. zł).
Ponadto przekazuję, w załączeniu, tabelaryczne zestawienie w zakresie wydatków
z budżetu państwa, które zostały przeznaczone na OCK w latach 2011–2013.
Odnosząc się do kwestii kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) dotyczących funkcjonowania OCK pragnę wskazać, że w okresie wskazanym
w wystąpieniu miały miejsce dwie kontrole NIK, tj. kontrola pt. Przygotowanie struktur
obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju oraz pt. Przygotowanie
systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi.
Pismem z dnia 28 grudnia 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych poinformował Wiceprezesa NIK o realizacji wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez
NIK kontroli pt. Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie
wojny i pokoju. Dodatkowo pismem z dnia 27 marca 2012 roku Wiceprezes NIK został
1

Z dniem 18 listopada 2011 roku zniesiono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji.
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poinformowany o wdrożonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) działaniach naprawczych mających na celu zintensyfikowanie nadzoru ministra właściwego
do spraw wewnętrznych nad działalnością Szefa OCK. Wskazane działania dotyczyły:
∙ objęcia bieżącym monitorowaniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
∙ udziału w uzgadnianiu (opiniowaniu) projektów wytycznych Szefa OCK oraz projektów aktów prawnych regulujących zagadnienia z zakresu ochrony ludności
i obrony cywilnej; zwiększenia zaangażowania w proces uzgadniania i opiniowania dokumentów strategicznych, planistyczno-analitycznych i finansowych
opracowywanych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
∙ udziału w organizowanych przez Szefa OCK cyklicznych odprawach poświęconych omawianiu zasadniczych zagadnień z zakresu funkcjonowania systemu
ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce;
∙ zatwierdzania rocznych harmonogramów zadań zaplanowanych do realizacji
w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz planów dotyczących przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez Szefa OCK;
∙ wypracowania zasad i trybu przekazywania oraz wymiany informacji między
MSW i realizującym zadania w imieniu Szefa OCK – Biurem do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
(KG PSP) – okresowe raportowanie i informowanie przez Szefa OCK o kluczowych działaniach i problemach z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności;
∙ ustalenia zasad współpracy między MSW a Szefem OCK w zakresie realizacji
wspólnych przedsięwzięć.
Ponadto po kontroli NIK pt. Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi, Minister Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 20 czerwca 2013 roku przekazał Wiceprezesowi NIK informacje o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach w celu
realizacji wniosków z ww. kontroli. W wymienionym piśmie wskazano m.in., że w ramach realizacji zadań związanych z nadzorem Ministra Spraw Wewnętrznych nad
działalnością OCK, w celu usprawnienia obiegu informacji i lepszego monitorowania
działań Szefa OCK/Komendanta Głównego PSP, Minister Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 25 lutego 2013 roku wystąpił do Szefa OCK/Komendanta Głównego PSP
z poleceniem realizacji następujących działań:
∙ informowania MSW w trybie kontaktów roboczych lub oficjalną drogą służbową o planowanych spotkaniach przedstawicieli KG PSP z terenowymi strukturami OC;
∙ przekazywania do MSW sprawozdań/informacji ze spotkań przedstawicieli Szefa OCK z podmiotami zewnętrznymi, o ile zostały sporządzone;
∙ informowania MSW o planowanych konferencjach, seminariach, warsztatach,
itp. dotyczących zagadnień obrony cywilnej;
∙ poinformowania MSW o planach w zakresie kontynuacji prac Zespołu do spraw
opracowania koncepcji i kierunków działania w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce.
Dodatkowo w MSW opracowano i wdrożono procedury nadzorcze m.in. w obszarze
Szefa OCK:
∙ WOL (05) Nadzór nad działalnością Szefa Obrony Cywilnej Kraju – opracowywanie informacji o realizacji zadań obrony cywilnej;
∙ WOL (06) Nadzór nad działalnością Szefa Obrony Cywilnej Kraju – przedkładanie oceny przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej zawierającej diagnozę stanu przygotowania organów i formacji obrony cywilnej, innych
podmiotów, a także ludności, do realizacji zadań w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wraz z wnioskami;
∙ WOL (07) Współpraca w zakresie obrony cywilnej/ochrony ludności – poprzez
opracowanie stanowiska do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia
grupy Rady UE do spraw ochrony ludności PROCIV, Komitetu Ochrony Ludności oraz na spotkania Dyrektorów Generalnych OL.
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Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z Planem kontroli zadań obronnych, MSW w 2012 roku przeprowadziło kontrolę działalności Szefa OCK pt. Aktualizacja planów operacyjnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji
źródłowej oraz otrzymanych wyjaśnień pozytywnie oceniono sporządzenie aktualizacji
Planu operacyjnego funkcjonowania Szefa Obrony Cywilnej Kraju w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Należy także wskazać, że zgodnie z §12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez
organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152,
poz. 1599 z późn. zm.), Szef OCK co roku przedkłada do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych ocenę przygotowań w zakresie ochrony ludności
i obrony cywilnej. Ponadto w latach parzystych ww. ocena zostaje przedłożona Radzie Ministrów, a w latach nieparzystych Ministrowi Obrony Narodowej (§12 ust. 2
ww. rozporządzenia).
Mając na uwadze wnioski zawarte w Ocenie przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2013 rok dotyczące obowiązujących przepisów
prawa w zakresie obrony cywilnej, w MSW został opracowany projekt założeń do projektu ustawy o ochronie ludności. Wskazany projekt ma na celu kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z obroną cywilną i obszarem ochrony ludności, w tym
przede wszystkim:
1) zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności oraz zadania z nią związane;
2) organy właściwe w zakresie ochrony ludności i inne podmioty realizujące zadania w tym zakresie;
3) zasady informowania, ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami oraz edukacji społeczeństwa;
4) prawa i obowiązki obywateli w zakresie ochrony ludności;
5) zasady finansowania zadań ochrony ludności.
Ponadto zakłada się, że przyszła regulacja obejmująca ww. zagadnienia będzie
stanowić podstawę dla realizacji zadań przez wszystkie struktury i szczeble OCK.
Aktualnie przedmiotowy projekt znajduje się na etapie ponownych uzgodnień międzyresortowych.
Przechodząc do kolejnego zagadnienia wskazanego w wystąpieniu pragnę wskazać, że program mobilizacji gospodarki opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.), która określa jego
zakres przedmiotowy. Należy przy tym dodać, że wskazany program opracowywany
jest co cztery lata, na dziesięcioletni okres planistyczny i corocznie podlega uaktualnieniu w formie Aneksu do Programu. Aktualnie obowiązuje Program Mobilizacji
Gospodarki na lata 2013–2022.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie
„Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014–2019” został rozpatrzony na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów (KRM) w dniu 9 października
2014 roku, podczas którego zostały zgłoszone uwagi do ww. projektu. Pismem z dnia
23 października 2014 roku Minister Spraw Wewnętrznych, stosownie do postanowień
podjętych na wskazanym posiedzeniu, przekazał KRM zmienioną wersję przedmiotowego projektu, celem jego rozpatrzenia, z terminem zgłaszania ewentualnych uwag do
dnia 7 listopada 2014 roku.
Należy również wskazać, że w pierwszym kwartale 2012 roku podjęto decyzję
o wstrzymaniu działań w zakresie procedowania przedmiotowego dokumentu. Powyższe związane było z trwającymi pracami nad nadrzędnym wobec ww. programu dokumentem, tj. rządową Strategią Sprawne Państwo 2020, jak również ze zmianami o charakterze organizacyjno-prawnym, które dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej (m.in. ze zniesieniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych).
Ponadto uprzejmie informuję, że od 1999 roku Rzeczpospolita Polska dwukrotnie zwracała się do Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w Przypad-
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kach Katastrof (EADRCC) z prośbą o udzielenie wsparcia w zakresie zorganizowania
transportu pomocy humanitarnej oraz grup ratowniczych. Powyższe przypadki miały
miejsce w dniu 5 listopada 2005 roku, w którym z wykorzystaniem środka transportu
pozyskanego za pośrednictwem EADRCC transportowano pomoc humanitarną z Polski do Pakistanu po wystąpieniu powodzi (trasa przelotu Warszawa – Islamabad),
a także w dniach 11–17 maja 2010 roku, kiedy drogą lotniczą przetransportowano
20-osobową grupę poszukiwawczo-ratowniczą na ćwiczenia do Armenii (przelot na
trasie Warszawa – Yerewań – Warszawa).
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
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Załącznik
Wydatki budżetu państwa przeznaczone na Obronę Cywilną Kraju w latach 2011-2013.
2012

2011
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

OGÓŁEM część 42 i 85
Część 42 - Sprawy wewnętrzne
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
1.1. Rozdział 75414 Obrona cywilna - ogółem
a) Dotacje
1.

b)
c)

Plan po
zmianach

Wykonanie

w tysiacach złotych
3
4

4:3
%
5

Plan po
zmianach

2013

Wykonanie

w tysiacach złotych
6
7

7:6
%
8

Plan po
zmianach

Wykonanie

w tysiacach złotych
9
10

10:9
%
11

31 383

30 998

98,8

27 876

27 325

98,0

27 304

26 441

96,8

166

163

98,2

120

120

100,0

120

120

100,0

166

163

98,2

120

120

100,0

120

120

100,0

166

163

98,2

120

120

100,0

120

120

100,0

166

163

98,2

120

120

100,0

120

120

100,0

31 217

30 835

98,8

27 756

27 205

98,0

27 184

26 321

96,8

8 034
8 034

7 898
7 898

98,3
98,3

8 427
8 427

8 192
8 192

97,2
97,2

6 646
6 646

6 491
6 491

97,7
97,7

7 854
1 003
4
5 302
694
4 608
1 545

7 718 98,3
994 99,1
4 100,0
5 181 97,7
693 99,9
4 488 97,4
1 539 99,6

8 240
1 029
2
5 143
709
4 434
2 066

8 005
1 019
2
5 046
708
4 338
1 938

97,1
99,0
100,0
98,1
99,9
97,8
93,8

6 459
952

6 304
942

97,6
98,9

4 159
711
3 448
1 348

4 017
710
3 307
1 345

96,6
99,9
95,9
99,8

180
180

180 100,0
180 100,0

187
187

187
187

100,0
100,0

187
187

187
187

100,0
100,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące ogółem, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
pozostałe wydatki bieżące

d)

Wydatki majątkowe

e)

Współfinansowanie projektów z udziałem
środków UE
Część 85 - Budżety wojewodów

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
2. ochrona przeciwpożarowa
2.1. Rozdział 75414 Obrona cywilna - ogółem
Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego - razem
a)

Dotacje

b)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

c)

Wydatki bieżące ogółem, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
pozostałe wydatki bieżące

d)

Wydatki majątkowe

e)

Współfinansowanie projektów z udziałem
środków UE
Powiatowe Wydziały Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego - razem

a)

Dotacje

b)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

c)

Wydatki bieżące ogółem, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
pozostałe wydatki bieżące

d)

Wydatki majątkowe

e)

Współfinansowanie projektów z udziałem
środków UE
Dział 750 Administracja publiczna

23 183

22 937

98,9

19 329

19 013

98,4

20 538

19 830

96,6

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie3.1. ogółem
Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa

23 183

22 937

98,9

19 329

19 013

98,4

20 538

19 830

96,6

23 183
2 020

22 937 98,9
2 020 100,0

21 043
20 240
803
120

20 804
20 090
714
113

19 329
2 074
6
17 227
16 563
664
22

19 013
2 073
6
16 912
16 284
628
22

98,4
100,0
100,0
98,2
98,3
94,6
100,0

20 538
2 057
11
17 177
15 984
1 193
1 293

19 830
2 057
10
16 596
15 506
1 090
1 167

96,6
100,0
90,9
96,6
97,0
91,4
90,3

3.

i Zarządzania Kryzysowego - razem
a)

Dotacje

b)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

c)

Wydatki bieżące ogółem, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
pozostałe wydatki bieżące

d)
e)

a)
b)
c)

d)
e)

Wydatki majątkowe
Współfinansowanie projektów z udziałem
środków UE
Powiatowe Wydziały Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego - razem
Dotacje
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące ogółem, w tym:
wynagrodzenia i pochodne
pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Współfinansowanie projektów z udziałem
środków UE

98,9
99,3
88,9
94,2
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki
Szanowny Panie Prezesie!
Z dużym niepokojem obserwuję spadek oficjalnych aktywów rezerw Narodowego Banku Polskiego. Od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. zaobserwowaliśmy spadek o 2 miliardy 695 milionów dolarów. Od stycznia do
sierpnia 2014 r. nastąpił spadek o 4 miliardy 351 milionów dolarów. Spadek
aktywów rezerw Narodowego Banku Polskiego w okresie ostatnich dwudziestu miesięcy stanowi 6–7% całości aktywów Narodowego Banku Polskiego.
Chcę przypomnieć, że w 2007 r. Narodowy Bank Polski odnotował wzrost
rezerw o 35%. Niepokoi nasilenie tendencji spadkowej rezerw Narodowego
Banku Polskiego w roku 2014, zwłaszcza w odniesieniu do pogarszającej
się sytuacji gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Indeks PMI, mierzący
koniunkturę w polskim sektorze wytwórczym, spadł w sierpniu do wartości 49,4 punktu. Ten najgorszy wynik od czternastu miesięcy, spadający
nieprzerwanie od lutego bieżącego roku, sygnalizuje wyhamowanie wzrostu w przemyśle, potwierdzone zresztą spadkiem produkcji przemysłowej
w sierpniu bieżącego roku o 1,9%. Wskaźniki te mogą sugerować, że polska gospodarka niestety zmierza w kierunku recesji. Rezerwy Narodowego Banku Polskiego stanowią o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej,
wpływają na politykę walutową, jak również na wymienialność pieniądza
krajowego i na możliwości realizacji zagranicznych zobowiązań płatniczych,
wspomagają wiarygodność całej gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z tym zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o odpowiedzi
na następujące pytania.
Co jest powodem spadku aktywów rezerw Narodowego Banku Polskiego
o sumę 4 miliardów 351 milionów dolarów w 2014 r.?
Czy za kadencji Pana Prezesa Narodowy Bank Polski udzielał pożyczek
na przykład Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i innym międzynarodowym instytucjom bankowym, a jeśli tak, to o jakiej wielkości i jaka
była stopa zwrotu?
Co spowodowało wzrost podaży pieniądza w roku 2013 o sumę 12,5 miliarda zł w stosunku do roku 2012?
Czy Narodowy Bank Polski jest w posiadaniu obligacji korporacyjnych
i czy takowe obligacje posiadał w 2012 r. i 2013 r.?
Z czego wynika strata w bilansie Narodowego Banku Polskiego w 2013 r.
kwoty około 11 miliardów zł na rezerwach walutowych?
Maciej Klima

Odpowiedź
Warszawa, 23 października 2014 r.
Pan Maciej Klima
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora złożone na 61. posiedzeniu Senatu
25 września 2014 r., skierowane do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przedstawiam poniżej wyjaśnienia dotyczące poruszonych zagadnień.
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Oficjalne aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego podwoiły się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, a od 2008 roku wzrosły o 39,5 mld USD (64 proc), osiągając na koniec września 2014 roku równowartość 101,7 mld USD (80,3 mld EUR).
Podstawowe źródło akumulacji aktywów rezerwowych stanowił skup walut obcych
związany przede wszystkim z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych. Należy
jednak zaznaczyć, że skup walut w NBP przyczynia się również do wzrostu nadpłynności sektora bankowego.
Zarząd NBP regularnie analizuje wielkość aktywów rezerwowych, przy uwzględnieniu m.in. wskaźników adekwatności stosowanych przez banki centralne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz agencje ratingowe, a także analiz optymalizacyjnych
oraz symulacji ewentualnych potrzeb finansowania. Poziom aktywów rezerwowych
zapewnia zabezpieczenie potencjalnych potrzeb bilansu płatniczego – aktywa rezerwowe odpowiadają wysokości pięciomiesięcznego importu, przewyższają potencjalne
potrzeby walutowe krajowego sektora bankowego, kształtując się na poziomie zbliżonym do krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego. Należy przy tym podkreślić
stabilność źródeł finansowania zewnętrznego.
Analizując wielkość aktywów rezerwowych warto również przypomnieć wnioski
wynikające z kontroli Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, opublikowane na początku kwietnia bieżącego roku. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że w latach 2009–2013 poziom
rezerw dewizowych odpowiadał głównemu celowi, dla którego są one utrzymywane,
tj. zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego kraju. W raporcie podkreślono jednak,
że odnotowany w tym czasie wzrost poziomu rezerw spowodował wzrost kosztu ograniczenia nadpłynności sektora bankowego przez NBP, wskazując na zasadność stabilizowania poziomu rezerw dewizowych poprzez ograniczenie dalszego ich przyrostu,
o ile nie będzie to rzutować na zadania wykonywane przez NBP. Podkreślono, że NBP
zapewnił odpowiednie bezpieczeństwo i płynność rezerw.
Pragnąłbym także wskazać, że w warunkach płynnego kursu walutowego, rezerwy
dewizowe mogą być wykorzystywane do wsparcia realizacji polityki monetarnej, czy
też zapewnienia stabilności rynków finansowych lub sektora bankowego zasadniczo
w warunkach ataku spekulacyjnego, gwałtownego wzrostu zmienności lub dysfunkcjonalności rynków finansowych. Obok skutecznej polityki makroostrożnościowej, fiskalnej i monetarnej, a także efektywnych regulacji systemu finansowego, wielkość
rezerw stanowi jeden z elementów wspierających wiarygodność finansową kraju.
1. Co jest powodem spadku aktywów rezerw Narodowego Banku Polskiego
o sumę 4 mld 351 mln USD w 2014?
Przez trzy kwartały 2014 r. oficjalne aktywa rezerwowe (OAR) przeliczone na USD
rzeczywiście obniżyły się o 4,5 mld USD (4,2 proc.) do 101,7 mld USD. Czynnikiem
determinującym ich spadek była aprecjacja dolara względem pozostałych walut rezerwowych związana z poprawą koniunktury w Stanach Zjednoczonych oraz przybliżaniem się perspektywy podwyżek stopy funduszy federalnych. Jednocześnie należy podkreślić, że wielkość oficjalnych aktywów rezerwowych przeliczonych na EUR
wzrosła przez 9 miesięcy 2014 roku o 3,2 mld EUR (4,1 proc.) do 80,3 mld EUR, zaś
wyrażonych w PLN o 15,5 mld zł (4,8 proc.) do 335,4 mld zł.
Warto jednak zaznaczyć, że akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych ulega
wyhamowaniu od roku 2013. Spowodowane jest to przede wszystkim ograniczeniem
skali skupu walut w NBP pochodzących z wykorzystania środków z funduszy unijnych.
2. Czy za kadencji Pana Prezesa, Narodowy Bank Polski udzielał pożyczek
na przykład Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i innym międzynarodowym instytucjom bankowym, a jeśli tak, to o jakiej wielkości?
Narodowy Bank Polski przystąpił w listopadzie 2011 r. do Nowych Porozumień
Pożyczkowych (NAB), a w marcu 2013 r. zawarł z MFW umowę pożyczki dwustronnej.
Instrumenty te stanowią formę dodatkowego, przejściowego finansowania działalno-
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ści Międzynarodowego Funduszu Walutowego przez państwa członkowskie, poprzez
udzielanie Funduszowi oprocentowanych pożyczek w przypadku konieczności reagowania na kryzysy finansowe. Środkami finansowymi udostępnionymi przez uczestników NAB na rzecz MFW dysponuje Fundusz, który przeznacza je na wsparcie stabilności finansowej tych członków MFW, którzy spełniają ściśle określone przez Fundusz
kryteria (udzielając pożyczki, NBP posiada należność od MFW, nie krajów beneficjentów programów MFW).
Pożyczka dwustronna nie została przez MFW wykorzystana – jej wykorzystanie byłoby możliwe dopiero jeśli w znacznym stopniu wyczerpane zostałyby środki z udziałów członkowskich i NAB – do tej pory nie wystąpiła taka potrzeba.
Wielkość zobowiązań finansowych poszczególnych uczestników NAB została ustalona przez MFW, w oparciu o wysokość ich udziałów członkowskich w Funduszu.
Jako uczestnik NAB, NBP może zostać poproszony o udzielenie MFW oprocentowanej
pożyczki, do kwoty odpowiadającej 2,53 mld SDR1 (ok. 2,97 mld EUR). W ramach
NAB, NBP udzielił dotychczas MFW pożyczki w wysokości 0,3359 mld SDR (stan na
30 września 2014 roku). Wielkość pożyczek udzielonych dotychczas oraz przychody
NBP z ich tytułu przedstawia poniższa tabela.
Nowe Porozumienie Pożyczkowe (New Arrangements to Borrow – NAB)
Stan na: 31 grudnia 2011

31 grudnia 2012

31 grudnia 2013

31 grudnia 2014

Pożyczki udzielone MFW (wyrażone w SDR)

174 000 000,00

298 500 000,00

322 900 000,00

335 900 000,00

Równowartość
pożyczek wyrażona w EUR
wg kursów MFW
z dnia transakcji

205 245 073,23

352 606 059,53

380 959 698,30

395 627 986,94

Przychody odsetkowe w PLN

27 436,19

1 252 853,14

1 219 438,44

1 147 585,56

Średnioroczne,
średnioważone
oprocentowanie
w okresie kredytowania w %

0,40

0,11

0,08

0,10

W sytuacji wystąpienia problemów w bilansie płatniczym lub w pozycji rezerwowej
krajów uczestniczących w NAB, zapewniona jest możliwość pełnego i natychmiastowego zwrotu środków udostępnionych MFW przez te kraje w ramach NAB. Taki mechanizm gwarantuje płynność środków, w konsekwencji środki udostępnione MFW
w ramach NAB kwalifikowane są jako aktywa rezerwowe.
3. Co spowodowało wzrost podaży pieniądza w roku 2013 o sumę
12,5 mld PLN w stosunku do roku 2012?
NBP wprowadzając do obiegu gotówkę odpowiada na zapotrzebowanie płynące od
tzw. rynku, czyli banków komercyjnych i instytucji finansowych. Zakupują oni gotówkę w NBP płacąc pieniądzem elektronicznym. W Polsce wielkość podaży gotówki
skorelowana jest z wielkością sprzedaży detalicznej. Obserwowany w 2013 r. wzrost
sprzedaży detalicznej, obrazujący wzrost konsumpcji, przyczyniał się więc do zwiększenia zapotrzebowania na gotówkę w analizowanym okresie.
1

Specjalne Prawa Ciągnienia (Special Dmwing Rights, SDR) – jednostka rozliczeniowa używana między MFW, krajami członkowskimi MFW oraz upoważnionymi użytkownikami, jakimi są
np. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) tub Europejski Bank Centralny. SDR służy
do zarządzania i prowadzenia ewidencji wszystkich operacji MFW. Wartość jednostki SDR
ustalana jest na podstawie koszyka walutowego, w którego skład wchodzą: USD 41,9 proc.,
EUR 37,4 proc, JPY 9,4 proc., GBP HM proc.
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Jedną z pośrednich przyczyn większego popytu na gotówkę było też niższe oprocentowanie depozytów bankowych. Średnie oprocentowanie nowych umów terminowych
dla depozytów złotowych gospodarstw domowych obniżyło się z 4,2 proc. w grudniu
2012 r. do 2,6 proc. w grudniu 2013 r. Niskie stopy procentowe nie zniechęcają obywateli do utrzymywania pieniądza w postaci gotówkowej.
4. Czy Narodowy Bank Polski jest w posiadaniu obligacji korporacyjnych
i czy takowe obligacje posiadał w 2012 r. i 2013 r.?
W ramach zarządzania rezerwami walutowymi, w maju 2012 roku NBP rozpoczął
inwestycje w obligacje korporacyjne w USD, charakteryzujące się wysoką wiarygodnością kredytową. Skala tych inwestycji pozostaje niewielka – na koniec września 2014
roku stanowiły one ok. 0,4 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych.
Inwestycje na rynku obligacji korporacyjnych mają na celu podwyższenie dochodowości rezerw w długim okresie. Od utworzenia portfela, jego stopa zwrotu w walucie
instrumentu znacząco przewyższyła zwrot portfela amerykańskich papierów rządowych.
5. Z czego wynika strata w bilansie Narodowego Banku Polskiego w 2013 r.
kwoty ok. 11 mld zł na rezerwach walutowych?
W 2013 r. nastąpił spadek o 11,7 mld PLN pozycji aktywów Rachunki w instytucjach zagranicznych, dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, inne aktywa
zagraniczne (A.2.2).
Głównie jest to efekt znacznego umocnienia złotego, wobec wszystkich, z wyjątkiem euro, walut rezerwowych. Aprecjacji złotego w 2013 roku sprzyjała poprawa
kondycji gospodarczej strefy euro, a także pozytywne sygnały napływające w II połowie roku z polskiej gospodarki, wskazujące na stopniowe polepszanie się jej kondycji, w tym poprawa rachunku bieżącego, obniżająca obawy o zewnętrzne finansowanie kraju.
W 2013 roku dochód z działalności inwestycyjnej związanej z zarządzaniem rezerwami dewizowymi, bez uwzględnienia zrealizowanych i niezrealizowanych różnic
kursowych, wyniósł 1,2 mld zł. Wynik z tytułu zrealizowanych różnic kursowych
wyniósł 4,5 mld zł, natomiast koszty niezrealizowane z wyceny kursowej zasobów
walut obcych 6,8 mld zł – zostały one pokryte poprzez wykorzystanie rezerwy na
ryzyko kursowe.
Dodatkowo, w odpowiedzi na pismo Pana Senatora z dnia 22 września 2014 r.,
przekazane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informuję, że dane dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
w 2013 roku, zostaną opublikowane przez Narodowy Bank Polski pod koniec listopada bieżącego roku, natomiast dane za 2014 r. będą dostępne dopiero jesienią przyszłego roku.
Z szacunkiem
PREZES
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Marek Belka
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy,
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski
oraz Marka Martynowskiego
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
W 2014 r. zakończy się służba Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie w ramach ISAF. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
był znaczącą siłą w ramach ISAF. Służbę w Afganistanie pełniło w okresie
od 2002 do 2014 r. kilkanaście tysięcy żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego.
Misja w Afganistanie dobiega końca. W walce z terroryzmem poległo kilkudziesięciu żołnierzy i oficerów WP, kilkuset odniosło obrażenia i rany.
W 2012 r. rząd USA zaproponował, by państwa uczestniczące w operacji
ISAF w Afganistanie współuczestniczyły w finansowaniu sił bezpieczeństwa
w tym kraju przez okres dziesięciu lat po zakończeniu misji ISAF.
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące
pytania.
1. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o wielkości finansowego wsparcia dla afgańskich narodowych sił bezpieczeństwa, zgodnie
z propozycjami rządu USA, i na jaki okres?
2. Jakie darowizny sprzętu wojskowego przekazano rządowi i instytucjom afgańskim w latach 2008–2014?
3. Jaką pomoc finansową i rzeczową otrzymał rząd afgański od rządu
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2008–2014?
4. Czy dokonano analizy, oceny politycznej, militarnej, gospodarczej,
finansowej (korzyści i strat) obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie w latach 2002–2014?
5. Jakie państwo będzie reprezentowało interesy Rzeczypospolitej Polskiej w Afganistanie po wycofaniu ambasady polskiej z Afganistanu planowanym w latach 2014–2015?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska
Marek Martynowski

Odpowiedź
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2014.10.29
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie panów senatorów Macieja Klimy, Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski i Marka
Martynowskiego, złożone podczas 61. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 25 września br., w sprawie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie
(BPS/043-61-2634/14), uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska w tej
sprawie.
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Odnosząc się do pytania dotyczącego finansowego wsparcia dla afgańskich narodowych sił bezpieczeństwa, informuję, że podczas szczytu NATO w Chicago w 2012 r.
państwa sojusznicze złożyły deklarację w sprawie finansowania Afgańskich Sił Bezpieczeństwa po 2014 r. Polska delegacja również zgłosiła gotowość do solidarnego
włączenia się w tę inicjatywę, jednakże pod warunkiem kwalifikowania naszych wpłat
jako Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. W ten sposób zakres naszego wsparcia został
ograniczony do finansowania afgańskiej policji za pośrednictwem funduszu LOTFA
(Law and Order Trust Fund for Afghanistan, nadzorowany przez Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju – UNDP – United Nations Development Programme, przeznaczony na wspieranie afgańskiej policji).
Minister Spraw Zagranicznych, po dokonaniu pogłębionej analizy wysokości środków, jakimi dysponuje w ramach Planu współpracy rozwojowej na rok 2015 oraz mając
na względzie wywiązanie się przez Polskę z zobowiązań międzynarodowych, podjętych
solidarnie przez wszystkich członków NATO na szczycie w Chicago w 2012 r., podjął
decyzję o przeznaczeniu w 2015 r. kwoty do 1 mln zł (ekwiwalent ok. 300 tys. USD)
na ww. fundusz LOTFA. Decyzja w sprawie wysokości środków, wyasygnowanych
w latach 2016–2017, zostanie podjęta po finalizacji obecnie opracowywanego nowego
Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016–2020 (planowane przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów w połowie 2015 r.).
Nawiązując do pytania dotyczącego darowizny sprzętu wojskowego, jaki przekazano rządowi i instytucjom afgańskim w latach 2008–2014, informuję, że Siły Zbrojne
RP we wskazanych latach, zgodnie ze stosownymi decyzjami Ministra Obrony Narodowej, przekazały armii i instytucjom afgańskim m.in. mienie służby mundurowej,
służby uzbrojenia i elektroniki, a także środki materiałowe w postaci: amunicji strzeleckiej, zestawów remontowych do broni strzeleckiej oraz przedmiotów zaopatrzenia
mundurowego, na łączną kwotę ok. 13,6 mln zł.
Dodatkowo, na cele charytatywne, zgodnie z decyzjami Ministra Obrony Narodowej dotyczącymi zagospodarowania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego na
wyposażeniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, niewykorzystywanego do realizacji jego zadań, przekazano 2 samochody pożarnicze o łącznej wartości 687 200 zł oraz mienie różnych służb (żywnościowej, mundurowej, czołgowo-samochodowej, wychowania fizycznego i sportu, wychowawczej oraz
zdrowia) na łączną kwotę ok. 4,4 mln zł.
Odnosząc się do pytania dotyczącego pomocy finansowej i rzeczowej, jaką otrzymał rząd afgański od rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, informuję, że wsparcie dla Afganistanu
Rzeczpospolita Polska realizowała za pomocą:
1) polskiej części Zespołu Odbudowy Prowincji (PRT) Ghazni Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) Afganistan;
2) polskich organizacji pozarządowych (w latach 2002–2011);
3) systemu małych grantów (projektów wdrażanych przez Ambasadę RP w Kabulu);
4) projektów szkoleniowych i wizyt studyjnych zrealizowanych bezpośrednio przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w tym we współpracy z Krajową Szkołą
Administracji Publicznej);
5) projektów realizowanych przez inne organy administracji publicznej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
6) wpłat na rzecz funduszy wielostronnych (w szczególności Afghanistan Reconstruction Trust Fund – Fundusz Powierniczy na rzecz Odbudowy Afganistanu).
Łącznie w latach 2008–2014 na wsparcie Afganistanu ze środków będących w dyspozycji Ministra Spraw Zagranicznych przeznaczono prawie 115 mln zł. Dokładne
wartości przypadające na poszczególne lata przedstawia poniższa tabela.
Rok
Wartość
pomocy
(w zł)
Łącznie:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5 376 452 20 305 576 21 288 677 29 818 065 28 960 562 4 077 842 4 302 105
114 129 459
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Ponadto, w 2013 r. zrealizowano 27 projektów pomocowych z budżetu resortu
obrony narodowej, których wartość wyniosła ok. 6 mln zł.
W ramach funkcjonowania polskiej części PRT w prowincji Ghazni w latach
2008–2013 udało się zrealizować prawie 200 projektów (wliczając w to projekty finansowane w 2013 r. ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej). Projekty te dotyczyły
zarówno odbudowy i rozbudowy infrastruktury (np. asfaltowe drogi), jak również rozwoju zawodowego oraz edukacji (w tym budowa, remonty oraz zakup wyposażenia
dla szkół).
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, w ramach współpracy ze swoim afgańskim odpowiednikiem – Afgańskim Instytutem Służby Cywilnej, od czasu nawiązania
współpracy w 2011 r., do 2014 r. przeszkoliła w Polsce ponad 100 urzędników administracji afgańskiej różnego szczebla. Z kolei Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Kabulu w latach 2008–2014 zrealizowała 29 projektów w ramach systemu małych
grantów, na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł. Dzięki tym projektom, wsparcie – za pośrednictwem lokalnych organizacji pozarządowych – otrzymały m.in. kobiety, dzieci
i osoby niepełnosprawne, tj. najbardziej potrzebujące grupy społeczne. Placówka sfinansowała także szkolenia dla dziennikarzy, a biblioteki Afgańskiego Instytutu Dyplomacji oraz Afgańskiego Instytutu Służby Cywilnej otrzymały kilka tysięcy książek,
które będą służyły profesjonalizacji administracji publicznej odbudowywanego kraju.
Odpowiadając na pytanie dotyczące analizy korzyści i strat dwunastoletniej obecności Polski w Afganistanie, pragnę wyjaśnić, że dotychczas nie dokonano kompleksowego bilansu zaangażowania Polski w działania w tej misji w latach 2002–2014.
Jednocześnie militarna ocena jest prowadzona na bieżąco, w ramach funkcjonującego
w Siłach Zbrojnych RP systemu wykorzystania doświadczeń. Z przeprowadzonych analiz wynika, że istotną konsekwencją udziału w omawianej misji jest integracja polskiej
armii z siłami NATO, dynamizacja transformacji i modernizacji naszego wojska, w tym
zwiększanie jego mobilności oraz zdolności do pozyskiwania nowoczesnego wyposażenia i uzbrojenia. Nasze zaangażowanie jest także testem dla sprzętu oraz poziomu
wyszkolenia żołnierzy. W efekcie, polska armia jest lepiej przygotowana do sprostania
współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom. Powyższe skutkuje także ewolucją obszarów
i dziedzin decydujących o rzeczywistych zdolnościach militarnych naszej armii.
Wstępne analizy korzyści politycznych, prowadzone w trakcie naszego zaangażowania w Afganistanie, wskazują, że udział w tej operacji przyniósł wiele pożytku
również w tym obszarze. Ugruntował wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej jako wiarygodnego sojusznika, wnoszącego wkład w umacnianie bezpieczeństwa wszystkich
członków NATO. Polska zademonstrowała w praktyce przywiązanie do zasady sojuszniczej solidarności, fundamentalnej dla efektywności NATO. Nasza obecność stanowiła także ważny wkład w walkę z międzynarodowym terroryzmem, zjawiskiem będącym
zagrożeniem także dla polskich obywateli, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Udział Polski w misji wyraźnie przełożył się także na możliwości wpływu naszego
kraju na kształtowanie polityki NATO, często w sprawach innych niż Afganistan.
Wzmocnieniu uległa nasza pozycja w Sojuszu, co pozwoliło na skuteczniejsze wpływanie na jego decyzje mające konsekwencje dla bezpieczeństwa naszego kraju. Świadczą o tym chociażby rezultaty korzystnego dla Polski wrześniowego szczytu NATO
w Newport. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że w trakcie tego spotkania Sojusz
m.in. potwierdził swoje zobowiązania do kolektywnej obrony, przyjął Plan Gotowości Sojuszu (Readiness Action Plan) zakładający widoczne wzmocnienie tzw. flanki wschodniej, zdecydował o rozwoju programu ćwiczeń ze szczególnym naciskiem
na scenariusze obrony kolektywnej, a także przyjął zobowiązanie do zwiększenia
wydatków obronnych przez jego członków. W dyskusjach sojuszniczych argument
o naszym znaczącym udziale w misji w Afganistanie okazał się bardzo skuteczny
w uzgadnianiu korzystnych dla nas rozwiązań dotyczących wzmocnienia wspomnianej flanki wschodniej.
Niezależnie od powyższych korzyści płynących z udziału Polski w działaniach koalicyjnych, a następnie sojuszniczych w Afganistanie, nie można pominąć faktu, że
Siły Zbrojne RP poniosły także bezpowrotne straty. W wyniku oddziaływania sił rebelianckich zginęło 44 żołnierzy. Zniszczeniu uległ także sprzęt wojskowy.
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Kompleksowa analiza i ocena tego udziału będzie mogła być przeprowadzona po
zakończeniu operacji w grudniu bieżącego roku.
Odnosząc się do kwestii reprezentowania polskiego interesu w Afganistanie po zamknięciu (w dniu 31 grudnia br.) polskiej placówki w tym kraju, wyjaśniam, że w Kabulu zostanie akredytowany Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Indiach – w New
Delhi. Jednocześnie do New Delhi zostanie przeniesiony afgański okręg konsularny.
Łączę wyrazy szacunku
z up. Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie
o PIT i ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie ulg na dzieci dla
rodzin wielodzietnych. Zakłada się możliwość odliczenia konkretnych kwot
w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Krok ten ma na celu wsparcie polityki prorodzinnej państwa. Przełoży się na poprawę sytuacji materialnej wielu
gospodarstw domowych.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z projektem ustawy rodziny wielodzietne,
które płacą podatek za mały, by w pełni odliczyć ulgę, i tak będą mogły
skorzystać z ulgi w całości. Projektowany przepis przewiduje bowiem, że
w takim przypadku stosowna różnica zostanie wypłacona z budżetu państwa. Projektodawca zakłada jednak, że wypłata ta będzie uwarunkowana
opłaceniem przez uprawnionych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co wobec powszechnie nadużywanych praktyk zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę może
nie spełnić w całości założeń ustawowych. Wydaje się bowiem, że wobec powyższego obostrzenia rodzice zatrudnieni na umowach-zleceniach czy umowach o dzieło, nie będą w stanie skorzystać z proponowanych rozwiązań,
a w rezultacie budżet domowy takich rodzin nie zostanie zasilony o kwotę
całościowego odpisu z tytułu posiadania dzieci.
Proszę zatem o przeanalizowanie sygnalizowanego problemu i ewentualne podjęcie działań, które pozwolą zapobiec różnicowaniu uprawnień rodzin
wielodzietnych do skorzystania z przedmiotowej ulgi ze względu na formę
zatrudnienia. Przedstawiony postulat wydaje się kluczowy z punktu widzenia zapewnienia kompleksowości rozwiązań zorientowanych na wspieranie
rodzin wielodzietnych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 30 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z oświadczeniem skierowanym przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę
podczas 61. posiedzenia Senatu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2781), uprzejmie informuję.
Ulga na dzieci uregulowana w art. 27f 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
– ustawa PIT – jest elementem polityki prorodzinnej państwa adresowanej do rodzin
wychowujących dzieci.
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W celu dalszego wspierania podatników wychowujących dzieci Rząd przyjął i skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został zawarty w druku sejmowym nr 2781. W dniu 23 października br. Sejm RP uchwalił ww. ustawę.
Rozwiązania zawarte w ustawie są adresowane do podatników uprawnionych do
skorzystania z ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy PIT, opłacających podatek wg skali podatkowej.
Głównym celem omawianej nowelizacji jest poprawa sytuacji finansowej rodzin
wychowujących dzieci.
Ustawa przewiduje podwyższenie podatkowej ulgi na dzieci o 20% na trzecie
i każde kolejne dziecko. Oznacza to, że ulga ta na trzecie dziecko wzrośnie rocznie
z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne dzieci z 2 224,08 zł do 2 700 zł.
Dodatkowo omawiana nowelizacja zawiera nowe rozwiązanie adresowane do osób,
które do tej pory nie mogły w pełni skorzystać z przysługującego im odliczenia. Dzięki
zaproponowanym regulacjom podatnik otrzyma od organu podatkowego kwotę niewykorzystanej ulgi do wysokości zapłaconych i podlegających odliczeniu składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Przyjęcie propozycji zrówna sytuację podatników wychowujących dzieci, którzy
uzyskują dochody w wysokości umożliwiającej skorzystanie z ulgi na dzieci z sytuacją
tych podatników, którzy obecnie – z uwagi na zbyt niski dochód i w konsekwencji niski podatek – takiej możliwości nie mają.
Omówione powyżej rozwiązania mają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r.,
z tym że mają one dotyczyć również rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywanego za 2014 r.
Dzięki proponowanym rozwiązaniom podatnik otrzyma kwotę niewykorzystanej
ulgi na dzieci do wysokości opłaconych przez niego, obowiązkowych danin publicznych innych niż podatek, tj. składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegające odliczeniu.
Rozwiązanie to przyczyni się to do obniżenia klina podatkowego dla relatywnie najmniej zarabiających rodzin z dziećmi, co będzie miało pozytywny skutek dla dochodów
tych rodzin, bowiem przełoży się na zwiększenie dochodu pozostającego do dyspozycji
rodzin z dziećmi.
W ocenie Rządu dodatkowe rozwiązania zawarte w ustawie będą miały charakter
aktywizacyjny. Uzależnienie bowiem możliwości otrzymania kwoty niewykorzystanej
ulgi na dzieci od kwoty zapłaconych składek, będzie motywować do podejmowania
pracy i zachęcać do wchodzenia do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Odnosząc się do prośby Pana Senatora dotyczącej przeanalizowania proponowanych rozwiązań z uwzględnieniem formy zatrudnienia podatników uprzejmie wyjaśniam, iż podatnik, który nie opłaca składek ma potencjalnie większe możliwości wykorzystania omawianej ulgi. Jego sytuacja finansowa jest lepsza, a wpłacone składki
nie wpływają na zmniejszenie dochodu i podatku.
Powyższe obrazuje przykład:
Podatnik, uzyskujący roczne wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w wysokości
43 800,72 zł (12 x 3 650,06 zł), który z tytułu tego wynagrodzenia nie płaci składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, według obecnych zasad, jak i według proponowanych rozwiązań (podwyższenie kwoty ulgi na trzecie dziecko) odliczy całą kwotę
ulgi na troje dzieci w wysokości 4 224,12 zł. Dochód tej rodziny, po uwzględnieniu
podwyższonej kwoty ulgi na trzecie dziecko, wyniesie 42 829,72 zł (wynagrodzenie
pomniejszone o podatek po odliczeniu przysługującej kwoty ulgi na dzieci).
Natomiast dla porównania, małżonkowie, z których tylko jeden pracuje i uzyskuje wynagrodzenie odpowiadające przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce
narodowej, tj. 3 650,06 zł, a drugi zajmuje się wyłącznie wychowaniem trójki dzieci,
i którzy skorzystają ze wspólnego rozliczenia dochodów za 2014 r., według nowych
zasad otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w kwocie 4 224,12 zł (przy
uwzględnieniu zwiększonej ulgi na trzecie dziecko do wysokości 2 000,04 zł) i dodatkowo kwotę 1 702,52 zł, która odpowiada pełnej kwocie nieodliczonej od podatku
ulgi na dzieci.

61. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2014 r.

59

Według obecnych zasad otrzymaliby natomiast zwrot z tytułu ulgi na dzieci w wysokości 2 521,60 zł, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki
na ubezpieczenie zdrowotne. Stąd w przypadku tej rodziny proponowane rozwiązanie
spowoduje, wzrost jej rocznego dochodu z 34 394,03 zł do 36 096,55 zł.
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Pragnę poruszyć problem dotyczący wzajemnych rozliczeń finansowych
pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a wyodrębnioną z jej struktur wspólnotą mieszkaniową, bowiem często zdarza się tak, że nowo powstała wspólnota mieszkaniowa zwraca się do spółdzielni mieszkaniowej z wnioskiem
o wypłatę środków zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielni za
okres poprzedzający wydzielenie.
Przy tej okazji podnoszony jest argument, że skoro zgodnie z art. 4 ust. 41
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni powinien prowadzić odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów oraz ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego, to uzasadnione jest żądanie wypłaty niewydatkowanych środków wpłaconych przez właścicieli lokali, którzy utworzyli wspólnotę mieszkaniową.
Spółdzielnie mieszkaniowe nierzadko odmawiają spełnienia przedmiotowego roszczenia, powołując się między innymi na ogólną zasadę solidaryzmu
spółdzielczego oraz na brak stosownych przepisów, które mogłyby stanowić
dla nich podstawę do takiego działania.
Ze względu na przedstawione zagadnienie, zwracam się do Pani Minister z prośbą o przeanalizowanie sygnalizowanego problemu i ewentualne
podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu wypracowania przepisów regulujących wprost zasady wzajemnych rozliczeń w opisanej sytuacji.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 20 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali przesłane przy piśmie
z dnia 30 września 2014 r. znak: BPS/043-61-2636/14 w sprawie wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a wyodrębnioną z jej struktur
wspólnotą mieszkaniową, uprzejmie informuję, co następuje.
Regulujące działalność spółdzielni mieszkaniowych przepisy ustawy z dnia
16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222),
zwanej dalej u.s.m., nie określają zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na
remonty zasobów mieszkaniowych, w tym zasad rozliczeń środków tego funduszu pomiędzy spółdzielnią a nowo powstałą wspólnotą mieszkaniową.
Wobec powyższego wyrażam pogląd, że zasady te powinien określać statut danej
spółdzielni lub regulamin uchwalony na podstawie statutu przez właściwy statutowo
organ spółdzielni. Jeżeli jednak w statucie brak jest rozstrzygnięć dotyczących przedmiotowych rozliczeń, to kwestie te mogłaby, moim zdaniem, regulować stosowna umowa zawarta na zasadzie wzajemnego porozumienia pomiędzy spółdzielnią a wspólnotą
mieszkaniową.
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W obecnym stanie prawnym wspólnocie mieszkaniowej nie przysługuje w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej roszczenie o rozliczenie i zwrot środków z tytułu
świadczeń na fundusz remontowy za okres przed powstaniem wspólnoty, ani należnych od właścicieli lokali, ani też rzeczywiście przez nich wpłaconych na rzecz spółdzielni. Dlatego też ewentualne rozliczenie i przekazanie tych środków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej mogłoby nastąpić jedynie za zgodą spółdzielni.
Mając na uwadze przysługujące spółdzielni roszczenie o zapłatę przez właścicieli
lokali należnych jej świadczeń na fundusz remontowy i możliwość skutecznego ich
dochodzenia na drodze postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, wyrażam
pogląd, że podstawą dokonania ewentualnych rozliczeń pomiędzy wspólnotą a spółdzielnią, powinny być dane wynikające z prowadzonej przez spółdzielnię ewidencji
wpływów i wydatków funduszu remontowego.
Przedstawiając powyższe informuję jednocześnie, że kwestia rozliczeń pomiędzy
spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową jest przedmiotem regulacji zawartej w art. 37
ust. 4 poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk sejmowy
nr 819), która przewiduje, iż w razie ustanowienia odrębnej własności lokali w nieruchomości stanowiącej dotychczas w całości własność spółdzielni, do rozliczeń między
spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową stosować się będzie odpowiednio projektowane przepisy regulujące kwestie podziału spółdzielni, w tym dotyczące podziału składników majątkowych.
Wskazany projekt, jak również pozostałe projekty ustaw z zakresu prawa spółdzielczego zawarte w drukach nr 816, 864, 980, 1005, 1065, 1353 oraz 2665, są przedmiotem obrad powołanej w dniu 25 stycznia 2013 r. sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. W tej sytuacji uważam
za nieuzasadnione podejmowanie kolejnej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu
wypracowanie zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółdzielnią a nowo powstałą
wspólnotą mieszkaniową.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Ustawa o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b,
nakłada na starostę obowiązek skierowania kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeśli w okresie próbnym
popełnił on „co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”.
Wprawdzie komentowany przepis, na mocy art. 139 pkt 3 ustawy, wejdzie w życie dopiero 4 stycznia 2016 r., jednak już teraz pojawiają się wątpliwości natury interpretacyjnej związane z jego stosowaniem. Chodzi tutaj
przede wszystkim o powiązanie tego przepisu z regulacjami kodeksu wykroczeń, który w rozdziale IX grupuje wykroczenia przeciwko „bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji”, nie rozstrzygając jednocześnie w sposób precyzyjny, które z tych wykroczeń godzą w bezpieczeństwo, a które co najwyżej w porządek w komunikacji. Warto bowiem zauważyć, że w tym rozdziale, oprócz stosunkowo ciężkich wykroczeń (jak chociażby spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym lub prowadzenie pojazdu mechanicznego
w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka), zapisano
także wykroczenia, których popełnienie nie ma bezpośredniego wpływu na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym (na przykład prowadzenie pojazdu bez
posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, posługiwanie się kartą
parkingową bez stosownych uprawnień).
Powstaje zatem pytanie, czy faktycznie celowe jest kwalifikowanie
wszystkich wykroczeń zapisanych w rozdziale IX kodeksu wykroczeń jako
tych, których popełnienie przez kierującego będącego w okresie próbnym powinno skutkować obligatoryjnym skierowaniem go na kurs reedukacyjny.
W tym kontekście podnoszone są przede wszystkim argumenty odnoszące
się do proporcjonalności takiego działania.
Zwracam się zatem z prośbą o rozważenie doprecyzowania katalogu
czynów zabronionych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
o kierujących pojazdami.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 12 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 września 2014 roku (sygn. BPS/043-61-2637/14), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 roku
w sprawie doprecyzowania katalogu czynów zabronionych, o których mowa w art. 99
ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o kierujących pojazdami, uprzejmie przedstawiam informacje
w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.
Na wstępie pragnę wskazać, iż w świetle art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 600, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu
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kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 3
ustawy, jeżeli w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji.
W myśl dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy, okres próbny dla osoby, która po raz
pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata począwszy od dnia, w którym
został wydany wskazany dokument. Powyższy przepis prawa, zgodnie z art. 91 ust.
5 ustawy, stosuje się odpowiednio także w stosunku do osób, które uzyskały prawo
jazdy kategorii B:
1. po uprzednim jego cofnięciu w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy (tj. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs
reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy, a także
w przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji);
2. w trybie określonym w art. 14 ustawy, w przypadku gdy:
a) wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od
dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od tego dnia;
b) ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, począwszy od dnia wydania polskiego prawa jazdy.
Zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, decyzję administracyjną w przedmiocie
skierowania osób, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, na kurs reedukacyjny wydaje starosta z urzędu, na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców – w zakresie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a,
pkt 3 lit. a–c oraz pkt 4 i 5 ustawy.
Wobec podniesionych w oświadczeniu wątpliwości należy zauważyć, iż ustawodawca na gruncie przepisów poddanej analizie ustawy posługuje się sformułowaniem
„wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”, gdy tymczasem w ustawie
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 482, z późn. zm.)
w rozdziale XI zatytułowanym: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji ustawodawca wskazuje katalog wykroczeń godzących w bezpieczeństwo, jak i porządek w komunikacji.
W tym miejscu należy wskazać, iż bezpieczeństwo można zdefiniować jako stan
niezagrożenia, zaś porządek, jako ład, regularny układ. Trudno zatem, dokonując
analizy poszczególnych znamion czynów zabronionych, ujętych jako wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, jednoznacznie rozgraniczyć,
które z nich godzą jedynie w dobro jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji, a które
w porządek w komunikacji.
Brzmienie tytułu rozdziału XI k.w., w którym zastosowano spójnik koniunkcji „i”
uzasadnia stwierdzenie, zgodnie z którym większość (o ile nie wszystkie) działań lub
zaniechań penalizowanych w przepisach art. 84–103a k.w. może naruszać, zarówno
porządek, jak i bezpieczeństwo w komunikacji. Skoro ustawodawca nie użył w tytule rozdziału spójnika charakterystycznego dla alternatywy rozłącznej lub łącznej,
tj. „lub” albo „albo”, tylko spójnika koniunkcji „i”, to za uprawniony można podawać
pogląd, iż wszystkie wskazane w tym rozdziale wykroczenia stanowią wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Przedstawioną konkluzję, co do uznania wszystkich wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji wydaje się ograniczać w zakresie stosowania wskazany w wystąpieniu
art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, brzmienie tej regulacji i jej cele. Stwierdzić można,
że w hipotezie wskazanego przepisu prawa nie mieszczą się wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji dokonane przez osobę, która co prawda jest kierowcą,
lecz popełniła wykroczenie, które nie ma istotnego związku z pozostawaniem kierowcą
i odbytą w związku z tym edukacją. W sytuacji takiej nie ma więc potrzeby reedukacji
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż nie osiągnęłaby swojego celu, ponieważ dotyczyłaby zakresu niezwiązanego z popełnionym wykroczeniem. Przykładem
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wykroczenia ww. rodzaju wydaje się pozostawać wykroczenie opisane w art. 89 k.w.
(Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do
przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany).
W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych i obejmuje w szczególności przedstawienie:
∙ skutków wypadków drogowych;
∙ czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
∙ psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.
Natomiast zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest prowadzony w formie
wykładów i obejmuje w szczególności przedstawienie:
∙ skutków wypadków drogowych;
∙ wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje
percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu
drogowym;
∙ psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.
Niezależnie od prezentowanej interpretacji, można wskazać także kategorię wykroczeń w rozdziale XI zatytułowanym: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, która wydaje się stanowić wykroczenia tylko przeciwko „porządkowi w komunikacji”. Jest to przykładowo nieposiadanie przy sobie wymaganych
dokumentów (art. 95 k.w.), czy też nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową
(art. 96b k.w.).
W rezultacie można prezentować pogląd, iż w świetle art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b
ustawy wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pozostają dokonywane przez kierowcę w warunkach wskazujących na brak stosownej wiedzy oraz na
potrzebę działań reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co do
zasady, wykroczenia z art. 86 §1 i 2 k.w. (powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,
przy niezachowaniu należytej ostrożności), art. 87 §1–2 k.w. (powodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub
strefie ruchu, przy niezachowaniu należytej ostrożności), art. 88 k.w. (prowadzenie
pojazdu bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawianie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia – na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie
ruchu), art. 90 k.w. (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu), częściowo art. 91 k.w. (zanieczyszczanie drogi
publicznej lub pozostawianie na tej drodze pojazdu lub innego przedmiotu w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo), art. 92 §1 k.w. (niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby
uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego), art. 92 §2 k.w.
(niestosowanie się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – w celu uniknięcia kontroli), art. 92a k.w. (niestosowanie się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym), art. 93
k.w. (nieudzielenie przez uczestniczącego w wypadku drogowym niezwłocznej pomocy
ofierze wypadku), art. 94 §2 k.w. (prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu
– art. 94 §1 k.w. wydaje się bezprzedmiotowy), częściowo art. 96 §1 k.w. (dopuszczenie
przez prowadzącego pojazd pojazdu do ruchu sprzecznie z określonymi wymogami lub
do prowadzenia pojazdu przez wskazane w tym przepisie osoby), art. 96a §2 k.w. (używanie przez nieuprawnione osoby w pojeździe sygnałów świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie), częściowo – w zakresie godzącym w bezpieczeństwo w komunikacji – art. 97 k.w.
(wykraczanie przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie na drodze publicznej,
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w strefie zamieszkania lub strefie ruchu), art. 98 k.w. (zagrażanie bezpieczeństwu
innej osoby podczas prowadzenia pojazdu poza drogą publiczną, strefą zamieszkania
lub strefą ruchu poprzez niezachowanie należytej ostrożności) oraz art. 100 pkt 2 k.w.
(włóczenie po drodze publicznej lub porzucanie na niej przedmiotów albo używanie
pojazdów niszczących nawierzchnię drogi).
W konkretnych okolicznościach nie można także wykluczyć uznania za wykroczenie ww. rodzaju wykroczenia z art. 84 k.w., np. w sytuacji gdy kierowca w związku
z awarią, nie oznacza w odpowiedni sposób samochodu będącego przeszkodą na
drodze.
Mając powyższe na uwadze, wskazanym wydaje się uregulowanie przedmiotowej
kwestii, tj. dokonanie zmiany wskazanego przepisu art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy poprzez doprecyzowanie sformułowania „wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji”.
Jednocześnie należy zauważyć, że ww. sformułowanie występuje w kilku przepisach ustawy, zatem ewentualna nowelizacja nie może się ograniczyć jedynie do
brzmienia przedmiotowego artykułu omawianej ustawy.
Dodatkowo warto zauważyć, że ww. przepis prawa wejdzie w życie w dniu 4 stycznia 2016 roku.
Od wskazanego dnia w CEK prowadzona będzie ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, w której będą także gromadzone informacje o naruszeniach skutkujących czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Niebudzące wątpliwości
określenie katalogu ww. naruszeń wydaje się mieć istotne znaczenie, w szczególności
dla starostów, którzy będą wydawali decyzje administracyjne w tym zakresie. Do tego
czasu odpowiednie informacje będą przekazywane staroście przez organy wydające
prawomocne rozstrzygnięcia, co wynika z zaproponowanych przepisów przejściowych.
W tym miejscu pragnę wskazać, że zagadnienie dotyczące uprawnień starosty
w zakresie wydawania decyzji administracyjnych związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami należy do właściwości Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Z uwagi
na powyższe, stanowisko w przedmiotowym zakresie powinien również wyrazić minister właściwy do spraw transportu, będący jednocześnie przewodniczącym Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podmiotu ustawowo powołanego m.in. do
inicjowania i opiniowania aktów prawnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zgodnie z art. 140c ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, późn. zm.).
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Grzegorz Karpiński
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Nowelizacją ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z 10 maja
2013 r. zmienione zostały zasady naboru na stanowisko asystenta sędziego. W ich efekcie zniesiono wymóg, zgodnie z którym kandydat na asystenta
sędziego, absolwent prawa, musiał dodatkowo legitymować się dyplomem
ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub musiał mieć zdany egzamin sędziowski, prokuratorski,
notarialny, adwokacki lub radcowski. Wciąż jednak nie wprowadzono analogicznych zmian w odniesieniu do asystentów prokuratora. Regulujący przedmiotowy problem art. 100a ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze przesądza bowiem – w przypadku ubiegania się o stanowisko asystenta prokuratora – o konieczności uprzedniego ukończenia aplikacji
prokuratorskiej lub aplikacji ogólnej.
Wspomniana rozbieżność powoduje znaczne utrudnienie w dostępie do
zawodu asystenta prokuratora, ponieważ uniemożliwia wielu absolwentom
prawa podjęcie pracy na tym stanowisku. Przywołane ograniczenie może
przekładać się w dalszej perspektywie także na trudności w zapewnieniu
wymienialności kadr w prokuratoriach.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o kontynuację prac w zakresie deregulacji i ułatwienia dostępu do zawodów prawniczych. Proszę szczególnie o rozważenie wprowadzenia odpowiednich zmian
do komentowanego przepisu ustawy o prokuraturze, tak aby zbliżyć jego
brzmienie do rozwiązań wypracowanych na gruncie prawa o ustroju sądów
powszechnych, a odnoszących się do asystenta sędziego.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 14 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali w sprawie zmian regulacji dotyczących asystenta prokuratora, przekazane za pismem z dnia 30 września
2014 r., nr BPS-043-61-2638/14, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Minister Sprawiedliwości dostrzegając potrzebę zmian legislacyjnych w zakresie
regulacji określających wymogi ubiegania się o stanowisko asystenta prokuratora,
w przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projekcie ustawy – Prawo o prokuraturze, zaproponował rozwiązania zgodne z propozycją Pana Senatora.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), w Polsce na tysiąc osób przypada statystycznie zaledwie 2,2 lekarza (współczynnik uwzględnia lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem). Taka proporcja, w porównaniu z innymi krajami zrzeszonymi w OECD,
plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc pod względem dostępności
lekarzy. Ponadto wielu ekspertów zwraca uwagę na zagrożenie wynikające ze struktury wiekowej osób wykonujących zawód lekarza. Okazuje się
bowiem, że znaczny odsetek lekarzy w najbliższym czasie osiągnie wiek
emerytalny, co wobec braku dostatecznego napływu nowych kadr może spowodować nasilenie się problemu związanego z dostępnością lekarzy. Jako
przykład często podawana jest pediatria, w przypadku której średnia wieku
lekarzy wynosi 58 lat.
Z problemem zastępowalności pokoleń w zawodzie lekarza wiąże się
także kwestia limitów miejsc na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim. W roku akademickim 2013/2014 limit ten wynosił niespełna 3 tysiące
200 miejsc, tymczasem zdaniem przedstawicieli samorządu zawodowego
lekarzy powinien on wynieść co najmniej 5 tysięcy miejsc.
Opisaną niekorzystną tendencję zdają się potwierdzać docierające do
mnie sygnały od osób skarżących się na utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.
Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o odniesienie się do
przedstawionego zagadnienia. Proszę w szczególności o wskazanie, czy
faktycznie istnieje w najbliższych latach ryzyko dalszego pogorszenia się
sytuacji, jeśli chodzi o współczynnik dostępności lekarzy w Polsce. A jeśli
tak, to jakie działania zapobiegawcze zostaną podjęte w tym zakresie przez
resort zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 2014.11.14
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Na podstawie art. 49 ust. 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (M.P. z 2014 r. poz. 529 z późn. zm.) przekazuję
poniżej odpowiedź na oświadczenie złożone przez Senatora Pana Ryszarda Knosalę
podczas 61. posiedzenia Senatu w dniu 25 września 2014 r. w sprawie dostępności
do lekarzy w Polsce, przesłane przy piśmie Wicemarszałka Senatu z dnia 30 września
2014 r., znak: BPS/043-61-2639/14.
W odniesieniu do zbyt małej liczby miejsc na kierunkach lekarskich, uprzejmie
informuję, iż na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa, w drodze rozporządzenia,
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limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając w szczególności możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.
W związku z powyższym corocznie, na początkowym etapie prac nad projektem
ww. rozporządzenia, Minister Zdrowia zwraca się do uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym
o przedstawienie propozycji limitu przyjęć. Propozycje te opracowywane są na podstawie możliwości dydaktycznych uczelni, zatem po analizie dokonanej zarówno w zakresie bazy kadrowej, jak i materialnej danej uczelni. Z uwagi na wspieranie wzrostu
limitu przyjęć na powyższe kierunki, w ww. rozporządzeniu uwzględniany jest najwyższy możliwy do zapewnienia przez uczelnię limit przyjęć.
Ponadto pragnę podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa limit
przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w ostatnich latach ma stałą tendencję wzrostową. Przykładowo w porównaniu z rokiem akademickim 2007/2008 limit na studiach stacjonarnych kierunku lekarskiego wzrósł z 2695 miejsc do 3194
miejsc w roku akademickim 2014/2015, tj. o 499.
Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w latach 2007–2014
obrazuje Załącznik Nr 1.
Liczbę absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w zestawieniu z liczbą przyznanych miejsc specjalizacyjnych na postępowania kwalifikacyjne
w latach 2009–2014 przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.

Rok

Liczba
absolwentów

Liczba przyznanych
miejsc rezydenckich

Liczba miejsc przyznanych
w trybie pozarezydenckim

1.

2009

3338

3500

6343

2.

2010

3481

2500

7358

3.

2011

3605

3342

6924

4.

2012

3666

2944

7409

5.

2013

3818

3000

7347

6.

2014

3875*

3000

8658

*Prognoza

Jednocześnie warto zaznaczyć, że Minister Zdrowia podejmuje działania mające
na celu skrócenie czasu uzyskania przez lekarza pełnego prawa wykonywania zawodu. Jednym z podjętych w tym zakresie działań jest likwidacja stażu podyplomowego
i włączenie praktycznego nauczania w zawodzie lekarza i lekarza dentysty do kształcenia przeddyplomowego.
Staż podyplomowy zostanie po raz ostatni zorganizowany dla zawodu lekarza
z dniem 1 października 2017 roku, natomiast dla zawodu lekarza dentysty z dniem
1 października 2016 roku. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla
kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa
i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich
odbywania, dokumentowania i zaliczania (Dz. U. z 2012 r. poz. 900), nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza położony zostanie już na etapie studiów, w szczególności poprzez wprowadzenie do kształcenia przeddyplomowego
praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych. Zmiany obejmą osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2012/2013 i w latach kolejnych.
Ponadto uprzejmie informuję, iż sprawy związane z naborem lekarzy do odbywania
specjalizacji regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26).
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Zgodnie z art. 16e ust. 1–4 ww. ustawy przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw zdrowia określa i ogłasza na swojej stronie internetowej liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne
na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji (rezydentura), w poszczególnych
dziedzinach medycyny, z podziałem na województwa, na podstawie zapotrzebowania
zgłoszonego przez wojewodów, uwzględniającego wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby
zdrowotne obywateli oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego województwa. Natomiast liczbę miejsc szkoleniowych nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających
odpowiednią specjalizację, ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej.
Niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, wojewoda może dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym tych miejsc szkoleniowych i zajęli kolejne najwyższe miejsca
na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane
miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą. Ponadto wojewoda może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe, w tym objęte rezydenturą, nie później niż w terminie
2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.
Należy zaznaczyć, że Minister Zdrowia corocznie stara się zapewnić możliwie jak
największe środki na przyznawanie rezydentur. W ostatnich sześciu latach środki finansowe będące w dyspozycji Ministra Zdrowia umożliwiły przyznanie łącznie
18 286 rezydentur, co oznacza, że w ww. okresie szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury mogło rozpoczynać średnio 3000 lekarzy rocznie. Ponadto w latach 2009–2014 przyznano 44 039 miejsc szkoleniowych w trybie pozarezydenckim,
umożliwiając rozpoczynanie szkolenia specjalizacyjnego w tym trybie średnio 7000
lekarzy rocznie.
Analizując zagadnienie dostępności miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy, którzy
ukończyli studia należy podkreślić, że co roku liczba przyznawanych miejsc specjalizacyjnych na postępowania kwalifikacyjne znacznie przekracza liczbę absolwentów.
Ponadto Minister Zdrowia podejmuje działania, których celem jest uzyskanie
przez lekarza tytułu specjalisty w znacznie krótszym niż dotychczas czasie. Zostanie to osiągnięte poprzez wprowadzenie nowego, modułowego systemu odbywania
specjalizacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów.
Wprowadzenie ww. systemu spowodowało, że szkolenie specjalizacyjne w dotychczas szczegółowych dziedzinach mogą podejmować lekarze bezpośrednio po stażu
podyplomowym, a po zlikwidowaniu stażu podyplomowego – bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, co spowoduje skrócenie okresu wymaganego do uzyskania tytułu
specjalisty o 2–3 lata. Dotychczas podjęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach
szczegółowych, np. w dziedzinie alergologii, endokrynologii, gastroenterologii czy geriatrii, wymagało wcześniejszego uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.
Ponadto lekarze, którzy w ramach odbywania szkolenia specjalizacyjnego zrealizują i zaliczą jeden z modułów podstawowych, nie będą zobowiązani do ponownego
odbywania tego modułu w przypadku przystąpienia do kolejnej specjalizacji w innej
dziedzinie medycyny, w której obowiązuje odbycie tego samego modułu. Dzięki przyjęciu takiego rozwiązania lekarz będzie mógł uzyskać kolejny tytuł specjalisty w znacznie krótszym czasie.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zgodnie z Centralnym Rejestrem Lekarzy i Lekarzy Dentystów, prowadzonym przez Naczelną Radę Lekarską obecnie (stan na dzień
02.10.2014 r.) liczba lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 181 783, w tym 164 778 wykonujących zawód. Należy podkreślić, że w porównaniu z rokiem 2009 liczba lekarzy
i lekarzy dentystów wykonujących zawód wzrosła o 11 965.
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Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w latach
2009–2014 (wg danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, stan na dzień 31 grudnia danego roku) obrazuje poniższe zestawienie:
2009
Lekarze
i lekarze dentyści

2010

152 813 154 536

2011

2012

2013

2014*

156 846

159 285

162 008

164 778

* Stan na dzień 02.10.2014 r.

Ponadto liczbę lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w przeliczeniu na
10 tys. ludności obrazuje poniższa tabela:

Liczby lekarzy i lekarzy dentystów
wykonujących zawód
(dane: NIL, stan na dzień 02.10.2014 r.)
lekarze
lekarze dentyści
lekarze z podwójnym prawem
wykonywania zawodu
(lekarza i lekarza dentysty)
Łącznie – lekarze
i lekarze dentyści

Liczba lekarzy wykonujących zawód
na 10 tys. ludności
(przy uwzględnieniu prognozy GUS
na dzień 31.12.2013 r., zgodnie z którą
liczba ludności wynosiła 38 056 018)

129 333

34,0

34 990

9,2

455

0,1

164 778

43,3
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann

270
448
271
288
362
250
218
454
276

Gdański Uniwersytet Medyczny

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
0

180

Collegium Medicum UMK
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

196

3213

0

518

2695

80

280

462

236

250

387

307

269

442

292

185

212

3402

0

628

2774

80

331

613

314

402

600

562

400

582

442

209

262

4797

1219

763

2815

130

341

633

336

382

622

462

445

671

442

209

258

4931

1143

765

3023

Rok
Rok
Rok
Rok
akademicki akademicki akademicki akademicki
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

130

351

641

335

406

622

515

455

671

442

233

258

5059

1237

769

3053

Rok
akademicki
2011/2012

Limit przyjęć na kierunek lekarski w latach 2007–2014

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Łączny limit

Studia prowadzone w języku obcym

Studia niestacjonarne

Studia stacjonarne

Załącznik Nr 1

180

391

648

336

406

692

504

400

732

442

231

240

5202

1288

749

3165

200

476

662

366

406

701

464

385

760

442

233

257

5352

1361

826

3165

200

476

728

366

418

701

484

385

820

442

233

257

5510

1451

865

3194

Rok
Rok
Rok
akademicki akademicki akademicki
2012/2013 2013/2014 2014/2015
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98
79
89

96

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

77

77

Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

98

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

104

67

Gdański Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

86

871

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Łączny limit

0

152

Studia niestacjonarne

Studia prowadzone w języku obcym

719

Studia stacjonarne

79

104

104

87

82

104

78

98

67

86

889

0

169

720

94

109

124

169

128

154

85

123

67

86

1139

195

220

724

94

104

125

149

134

144

102

130

67

85

1134

174

212

748

Rok
Rok
Rok
Rok
akademicki akademicki akademicki akademicki
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

105

104

126

147

122

154

107

130

67

85

1147

197

217

733

Rok
akademicki
2011/2012

106

109

126

149

158

124

92

146

67

84

1161

173

229

759

120

116

147

149

170

154

88

171

67

84

1266

256

242

768

120

121

147

149

170

154

87

175

67

84

1274

259

242

773

Rok
Rok
Rok
akademicki akademicki akademicki
2012/2013 2013/2014 2014/2015

Limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny w latach 2007–2014
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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
wnioskowaniu o pomoc publiczną na zatrudnienie, udzielaną przez 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) nadal umożliwia otrzymywanie pomocy publicznej, której celem
jest zachęcanie przedsiębiorstw do zwiększania 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 wspomnianego rozporządzenia. Cytowane rozporządzenie w tłumaczeniu na język polski posługuje się wieloma terminami,
które nie są dla beneficjenta pomocy publicznej zrozumiałe, a nawet trudno
je przyporządkować do polskiego prawa.
W związku z tym, w trosce o przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne i wnioskujących do PFRON o pomoc na zatrudnienie, proszę
o uszczegółowienie i wyjaśnienie, jak należy rozumieć i stosować wymienione niżej pojęcia.
W art. 2 pkt 18 rozporządzenia komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. określono, że sformułowanie „przedsiębiorstwo znajdujące się
w trudnej sytuacji ekonomicznej” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego
zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przywołanym
przepisie. W związku z tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Co oznacza „subskrybowany kapitał” i czy jest to kapitał podstawowy, kapitał własny czy suma wybranych kapitałów w spółce z o.o.?
2. W jaki sposób należy obliczać zakumulowane straty? Czy jest to suma
strat z okresu dwóch lat w stosunku do kapitału? Jakiego kapitału w spółce
z o.o.?
3. W jaki sposób należy obliczać subskrybowany kapitał, a także zakumulowane straty, w przypadku innych form prowadzenia działalności
(na przykład spółdzielnie, spółki akcyjne, spółki cywilne, spółki jawne)?
4. Wprowadzono do oceny sytuacji „wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem
EBITDA”. Jakie dane finansowe będą brane pod uwagę przy obliczaniu tego
wskaźnika? Czy uwzględniany będzie zysk ze sprzedaży czy zysk brutto
i czy przez „odsetki” rozumie się odsetki naliczone czy też zapłacone?
5. Czy wprowadzony do oceny sytuacji „wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA” będzie uwzględniany przy ocenie dużych firm czy również
firm z grupy MŚP?
6. Czy oprócz wymienionych powyżej metod oceny sytuacji ekonomicznej planuje się inne metody? Jeśli tak, to jakie?
7. W jaki sposób oceniana będzie sytuacja ekonomiczna w przypadku,
gdy beneficjent pomocy na zatrudnienie nie sporządzi sprawozdania finansowego?
8. Czy ocena sytuacji ekonomicznej będzie dotyczyła wszystkich wnioskujących o pomoc na zatrudnienie, czyli zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw?
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Odpowiedź
Warszawa, 20 października 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 30 września 2014 r. (znak: BPS/043-61-2640/14), dotyczące oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Andrzeja Kobiaka na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 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 co następuje.
Przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie precyzują, w jaki sposób
ustalać poszczególne kategorie ekonomiczne niezbędne do oceny sytuacji ekonomicznej
wnioskodawców ubiegających się o pomoc publiczną (w tym wnioskodawców ubiegających się o pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych). Ww. rozporządzenie określa jedynie, że nie ma ono zastosowania do pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi (art. 1 ust. 4 lit. c)
i wprowadza definicję „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej” (art. 2 pkt 18). Z powyższych przepisów wynika zatem, nałożony na podmioty udzielające pomocy, obowiązek weryfikacji, czy wnioskodawca w momencie ubiegania się
o pomoc nie spełnia definicji z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż w trakcie prowadzonych przez Komisję
Europejską konsultacji dotyczących przedmiotowego rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014, jeszcze na etapie projektowania władze polskie wskazywały na konieczność wprowadzenia precyzyjnych definicji poszczególnych kategorii ekonomicznych
branych pod uwagę przy ocenie sytuacji oraz zasad ich ustalania2. Niestety Komisja
Europejska w większości nie uwzględniła tych uwag i postulatów. W związku z powyższym, z uwagi na sygnalizowane przez podmioty udzielające pomocy problemy
związane ze stosowaniem przepisów ww. rozporządzenia, UOKiK wystąpi do Komisji
Europejskiej z prośbą o ich interpretację, w tym w szczególności w zakresie zasad
ustalania poszczególnych kategorii ekonomicznych służących do oceny kondycji finansowej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc (aktualnie zbierane są uwagi poszczególnych podmiotów). Poniżej przedstawiam opinie na temat możliwego sposobu
postępowania do czasu otrzymania wyjaśnień od Komisji Europejskiej.
Ad 1.
W opinii UOKiK subskrybowany kapitał może być utożsamiamy z tą wielkością
kapitału podstawowego, która została objęta przez akcjonariuszy lub udziałowców.
Ad 2.
Możliwym do przyjęcia sposobem ustalania wielkości skumulowanych strat jest
zsumowanie strat osiągniętych przez przedsiębiorcę w trakcie ostatniego roku obrotowego oraz innych poniesionych strat, które nie zostały pokryte. Wielkość tych strat
powinna być odczytana ze sprawozdania finansowego przedsiębiorcy, tj. bilansu.
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skumulowaną stratę, po
jej skorygowaniu o wszelkie elementy (kapitały) uznawane za część kapitału własnego
(np. kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe),
1
2

Dz. Urz. UE L 187 z 28.06.2014.
Zobacz m.in. pismo UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r. (znak: DDO-560-16(17)/13/MWt) dostępne pod adresem internetowym: http://uokik.gov.pl/download.php?id=1109.
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należy porównać do wielkości subskrybowanego kapitału, tj. wielkości kapitału podstawowego, która została objęta przez udziałowców. Podobny schemat postępowania
należy przyjąć w przypadku spółek akcyjnych.
Ad 3.
Zgodnie z art. 2 pkt 18 lit. a rozporządzenia (UE) nr 651/2014, poziom utraconego subskrybowanego kapitału ustala się wyłącznie w odniesieniu do spółek, które charakteryzują się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników (akcjonariuszy,
udziałowców). Jednocześnie z przepisu tego wynika, iż spółki takie to w szczególności
jednostki, o których mowa w załączniku nr 1 do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań
finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
Zgodnie z tym załącznikiem w przypadku Polski będą to spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne.
W przypadku pozostałych spółek, w tym spółek jawnych, spółek cywilnych oraz
spółek komandytowych, poziom utraconego kapitału będzie oceniany na podstawie
kryterium zawartego w art. 2 pkt 18 lit. b rozporządzenia (UE) nr 651/2014, bez konieczności ustalania subskrybowanego kapitału.
Ad 4.
Wskazany w art. 2 pkt 18 lit. e pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 651/2014 wskaźnik
pokrycia odsetek zyskiem EBITDA bazuje na dwóch kategoriach ekonomicznych,
tj. zysku EBITDA oraz odsetkach. W odniesieniu do zysku EBITDA należy zauważyć,
iż przepisy ustawy o rachunkowości nie definiują, w jaki sposób należy go ustalać
oraz jakie kategorie przychodów i kosztów on uwzględnia. Biorąc jednak pod uwagę jego angielskojęzyczną nazwę, tj. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization, wydaje się, iż może on stanowić sumę zysku (straty) operacyjnej
oraz amortyzacji. Odnosząc się natomiast do sposobu ustalania wielkości odsetek
wydaje się, iż powinno się w tym przypadku uwzględnić odsetki naliczone, które
wykazywane są m.in. w rachunku zysków i strat. Przyjęcie takiej zasady zapewni
bowiem spójność pomiędzy licznikiem i mianownikiem tego wskaźnika (bazowały
one będą na wielkościach pochodzących z jednego okresu sprawozdawczego) oraz
pozwoli na obliczenie zdolności danego przedsiębiorstwa do wywiązywania się z powstałych w danym okresie zobowiązań odsetkowych (bez względu na to, czy zostały
one uregulowane, czy też nie).
Ad 5.
Określone w art. 2 pkt 18 lit. e rozporządzenia (UE) nr 651/2014 wskaźniki służą wyłącznie do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, którzy nie należą do
sektora MŚP w rozumieniu załącznika nr I do tego rozporządzenia. W konsekwencji
wskaźniki te powinny być wykorzystywane wyłącznie do oceny kondycji finansowej
w przypadku tzw. „dużych” przedsiębiorców.
Ad 6.
Komisja Europejska ustanowiła kryteria oceny trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 oraz wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się
w trudnej sytuacji3. W związku z tym nie jest możliwe stosowanie innych kryteriów.
Ad 7.
W przypadku podmiotów, które nie dysponują sprawozdaniami finansowymi, ocena sytuacji ekonomicznej powinna zostać przeprowadzona w oparciu o sporządzane
w toku prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty finansowe (np. księgi przychodów i rozchodów).
Ad 8.
Z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynika, że nie ma ono zastosowania
do pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi
3

Dz. Urz. UE C 249 z 2014.
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klęskami żywiołowymi). Konieczność oceny sytuacji ekonomicznej będzie zatem dotyczyła wszystkich przedsiębiorców wnioskujących o pomoc na zatrudnienie na podstawie aktów prawnych wyłączonych z obowiązku notyfikacji zgodnie z ww. rozporządzeniem. Jednakże w przypadku przedsiębiorców należących do sektora MŚP zakres tej
oceny będzie ograniczał się wyłącznie do kryteriów wskazanych w art. 2 pkt 18 lit. a–d
ww. rozporządzenia.
Z wyrazami szacunku
Adam Jasser
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Oświadczenie senatorów Marii Koc,
Jana Marii Jackowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Andrzeja Pająka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Media informują o wyroku wydanym przez sąd rejonowy w Skarżysku,
skazującym przedsiębiorcę Grzegorza D. na karę dwóch lat pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz 25 tysięcy zł
grzywny za przestępstwo polegające na wystawieniu fałszywych faktur na
kwotę 6,6 miliona zł i wyłudzeniu w ten sposób podatku VAT na kwotę ponad
1,4 miliona zł. Oskarżony prywatnie jest mężem posłanki rządzącej w Polsce
Platformy Obywatelskiej, co oczywiście nie miało wpływu na wyrok.
Wiemy, że sąd jest niezawisły, a prokuratura niezależna i w zasadzie
powinno się przyjąć ten wyrok z pochyleniem głowy, nie zadając żadnych
pytań. Jednakże wyborcy na spotkaniach stawiają pytania, których sami
nie mogą zadać ani sędziom, ani prokuratorom, ani nawet Panu, bo jest Pan
dla ludzi niedostępny. Otóż ludzie pytają, jak to jest w Polsce z tą równością wobec prawa. Chory, niepełnosprawny chłopak, o poziomie umysłowym
trzylatka, za kradzież złomu wartości kilkuset złotych siedział ponad rok
w więzieniu i wyszedł dopiero po ułaskawieniu go przez prezydenta RP (chodzi o znaną medialnie sprawę Radosława A.). Ludzie pamiętają także drastyczną historię chłopaka, który znalazł się w więzieniu za kradzież batonika za 95 gr i wyszedł dzięki temu, że litościwy dyrektor więzienia zapłacił za
niego grzywnę (co skądinąd przysporzyło dyrektorowi kłopotów prawnych).
Tymczasem oszust i złodziej, w pełni sprawny, a nawet – jak dowodzi czyn
– nadzwyczaj sprawny, umysłowo, za wyłudzenie kwoty 1,4 miliona zł zostaje skazany na karę w zawieszeniu. Ludzie mówią, że w Polsce jak kraść,
to miliony, wtedy na pewno się nie siedzi. Wyrok w sprawie Grzegorza D.
zdaje się potwierdzać tę niepisaną zasadę.
Chcemy zapytać Pana Prokuratora Generalnego – i przekazać wyborcom
Pańską odpowiedź – czy jako Prokurator Generalny akceptuje Pan wyrok
skazujący na karę w zawieszeniu i zaledwie 25 tysięcy zł grzywny sprawcę
wyłudzenia majątku publicznego na kwotę ponad 1,4 miliona zł. Czy prokuratura będzie ten wyrok skarżyć, czy też uznała, że sprawiedliwości stało
się zadość?
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia.
Z poważaniem
Maria Koc
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
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Odpowiedź
Warszawa, 20.10.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 30 września 2014 r., numer BPS/043-61-2641/14, przekazujące oświadczenie Pani senator Marii Koc oraz innych senatorów, złożone podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 r., które
potraktowano jako wniosek w sprawie wniesienia na niekorzyść Grzegorza D. kasacji
od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 25 sierpnia 2014 r., uprzejmie informuję, że akta tej sprawy poddano w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej analizie, mającej na celu stwierdzenie
przesłanek do wywiedzenia przeze mnie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w oparciu o art. 521 §1 k.p.k.
W jej wyniku nie stwierdzono naruszenia przez sądy orzekające przepisów prawa
materialnego lub procesowego o takim znaczeniu dla prawidłowego rozpoznania sprawy i w taki sposób, że mogło to mieć istotny wpływ na treść zapadłych orzeczeń, ani też
uchybień, stanowiących bezwzględne podstawy zaskarżenia, a tylko zaistnienie tego
rodzaju naruszeń uzasadniałoby wniesienie kasacji, w rozumieniu art. 523 §1 k.p.k.
Dlatego też, wobec braku przesłanek prawnych, nie wniosę na niekorzyść Grzegorza D. kasacji od powołanego wyżej orzeczenia, na mocy którego Grzegorz D. został
uznany za winnego popełnienia przestępstwa określonego w art. 271 §3 k.k. w zw.
z art. 12 k.k., polegającego na wystawieniu w okresie od 19 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. w Skarżysku-Kamiennej 190 faktur VAT na łączną kwotę 6.579.390,76
złotych, niemających pokrycia w rzeczywistości, za co wymierzono mu karę 6 miesięcy
pozbawienia wolności oraz orzeczono przepadek równowartości korzyści majątkowej
osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie 69.800 złotych, uznany za winnego
popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w art. 62 §2 k.k.s. w zw. z art. 37
§1 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s., polegającego na wadliwym wystawieniu faktur
objętych zarzutem pierwszym, za co wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 100 złotych, uznany za winnego popełnienia przestępstwa określonego w art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zw.
z art. 12 k.k., polegającego na ułatwieniu innym osobom popełnienia przestępstw
poprzez dostarczenie im faktur objętych zarzutem pierwszym, za co wymierzono mu
karę 1 roku pozbawienia wolności, uznany za winnego popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 76 §1 k.k.s. w zw. z art. 37 §1 pkt 1
k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s., polegającego na ułatwieniu innym osobom popełnienia
przestępstw skarbowych poprzez dostarczenie im faktur objętych zarzutem pierwszym, za co wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości
200 stawek dziennych po 100 złotych oraz uznany za winnego popełnienia pięciu
przestępstw określonych w art. 271 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., polegających na
poświadczeniu nieprawdy w dokumentach z przebiegu robót budowlanych, za które
wymierzono mu kary po 10 miesięcy pozbawienia wolności i orzeczono karę łączną
2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat
próby oraz karę łączną grzywny w wysokości 250 stawek dziennych po 100 złotych.
Nadto zasądzono od oskarżonego koszty sądowe w kwocie 5.390 złotych.
W nadesłanym oświadczeniu wyrażony został pogląd o braku równości obywateli
wobec prawa w Polsce. Senatorowie zwrócili uwagę, że za popełnienie drobnych kradzieży sprawcom wymierzane są bezwzględne kary pozbawienia wolności, podczas
gdy wobec Grzegorza D. – za wyłudzenie kwoty 1,4 miliona złotych – orzeczona została
kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
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Stanowisko przedstawione w oświadczeniu senatorów nie znajduje oparcia w materiale dowodowym zgromadzonym w toku postępowania prowadzonego przed Sądem
Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej. Zauważyć należy bowiem, że Grzegorz D. na
mocy zakwestionowanego wyroku nie został skazany za wyłudzenie kwot pieniężnych
od innych podmiotów bądź też na szkodę Skarbu Państwa. Przedmiotem postępowania były natomiast przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe skierowane przeciwko
dokumentom, przy czym – jak wynika z akt sprawy – za poświadczenie nieprawdy
w fakturach stanowiących przedmiot przestępstwa – Grzegorz D. uzyskał korzyść majątkową w kwocie 69.800 złotych, co do której orzeczono przepadek jej równowartości. Lektura akt wykazała ponadto, że w zakresie innych przestępstw, popełnionych
w związku z procederem ujawnionym podczas kontroli skarbowej działalności gospodarczej Grzegorza D., prowadzone są odrębne postępowania.
Odnosząc się do problemu wymiaru kary orzeczonej wobec Grzegorza D. oraz decyzji w przedmiocie warunkowego zawieszenia jej wykonania, wskazać należy, że analiza materiału dowodowego nie daje podstaw do przyjęcia, aby w tym zakresie doszło
do naruszenia przepisów prawa. Zastosowanie fakultatywnej instytucji określonej
w art. 69 k.k. jest uprawnieniem sądu, a zatem – o ile spełnione zostają warunki wynikające z powołanego przepisu – nie sposób skutecznie zakwestionować orzeczenia
w tym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż – wobec orzeczenia przepadku
równowartości korzyści majątkowej w kwocie 69.800 złotych, uzyskanej z popełnienia
przestępstwa przez Grzegorza D., jak również wymierzenia oskarżonemu kary grzywny w wysokości 250 stawek dziennych po 100 złotych – decyzję w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności należy uznać
za racjonalną. Niewątpliwie orzeczenie wobec oskarżonego w tej sprawie bezwzględnej
kary pozbawienia wolności, negatywnie wpłynęłoby na realizację pozostałych warunków skazania przez Grzegorza D.
Końcowo i niezależnie od powyższej oceny należy podkreślić, że przepis art. 523 §1
k.p.k. nie uprawnia Prokuratora Generalnego do zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że pismem z dnia 27 sierpnia 2014 r., o identycznej treści jak oświadczenie złożone w dniu 25 września 2014 r. na 61. posiedzeniu
Senatu RP, zwrócił się do mnie również Pan poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Marii Koc,
Jana Marii Jackowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego
oraz Andrzeja Pająka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Uzyskaliśmy informację pochodzącą z mediów, ale także z listów skazanego Marka G., wskazującą na to, że w sprawie o sygnaturze (…) sądu
wojewódzkiego w Poznaniu mogło dojść do tragicznej pomyłki sądowej i skazania niewinnego człowieka na podstawie fałszywego pomówienia ze strony
współoskarżonego.
Z okoliczności sprawy wynika, że pan Marek G. został skazany za zabójstwo. Dowodem przeciwko niemu było pomówienie innego sprawcy, przy
czym, jak się dowiedzieliśmy, ten współsprawca później odwołał pomówienie i wyraził żal, że spowodował niesprawiedliwe cierpienie niewinnego
człowieka.
Uważamy, że sprawa ta powinna być wnikliwie wyjaśniona, a odwołanie pomówienia stanowiącego główny dowód w sprawie powinno być
potraktowane jako okoliczność uzasadniająca wznowienie postępowania.
Nie przeceniając znaczenia faktu odwołania pomówienia, należy dążyć do
zachowania równowagi w ocenie dowodów. Jeśli pomówienie traktowane
jest z najwyższą powagą jako dowód wystarczający do skazania osoby, to
z równą wnikliwością i powagą powinien być oceniony fakt odwołania takiego pomówienia. W przeciwnym razie ryzyko pomyłki sądowej i krzywdy
niewinnego człowieka dramatycznie wzrasta.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zlecił zbadanie tej sprawy i poinformował nas o zajętym stanowisku.
Z poważaniem
Maria Koc
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 27.10.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 30 września 2014 r., dotyczące
oświadczenia Senatorów Marii Koc, Jana Marii Jackowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka, złożone na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września
2014 r., w sprawie skazanego Marka G. – uprzejmie przedstawiam co następuje.
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 1997 r., Marek G.
został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności i na karę dodatkową 10 lat pozbawienia praw publicznych za czyn z art. 148 §1 k.k. i art. 280 §2 k.k. w zw. z art. 10 §2
k.k., polegający na tym, że: w dniu 19 grudnia 1994 r. w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu z Wojciechem G. i Jerzym M., pozbawili
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życia obywatela niemieckiego Eduarda E. w ten sposób, że po obezwładnieniu wskutek
kilkakrotnego uderzenia w głowę przewodem elektrycznym w obudowie ebonitowej,
skrępowali jego ręce i nogi taśmą samoprzylepną, naciągnęli na głowę worek foliowy
obwiązując go taśmą, po czym ciało zawinęli w koc i umieścili w skrzyni tapczanu doprowadzając do zgonu Eduarda E., a następnie zabrali w celu przywłaszczenia należące do niego pieniądze w kwocie ok. 1.500 marek niemieckich, złotą obrączkę, zegarek
m-ki Seiko oraz inne przedmioty o łącznej wartości co najmniej 3.000 zł.
Na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę Marka G. wyrok Sądu Wojewódzkiego
w Poznaniu został poddany kontroli instancyjnej.
W środku odwoławczym obrońca oskarżonego zakwestionował m.in. prawidłowość
sądowej oceny dowodów, w tym zwłaszcza wyjaśnień współoskarżonego Wojciecha G.,
który pomówił Marka G. o zaplanowanie przestępstwa i czynny udział w zabójstwie
pokrzywdzonego.
Wyrokiem z dnia 13 listopada 1997 r., Sąd Apelacyjny w Poznaniu nie uwzględnił
podniesionych zarzutów i utrzymał orzeczenie w mocy.
Od wyroku Sądu Apelacyjnego obrońca Marka G. wniósł kasację do Sądu Najwyższego.
W nadzwyczajnym środku zaskarżenia obrońca zakwestionował prawidłowość
oceny wyjaśnień oskarżonego Wojciecha G. dokonanej przez sąd I instancji i zaakceptowanej przez sąd odwoławczy.
Postanowieniem z dnia 10 grudnia 1998 r., Sąd Najwyższy oddalił kasację jako
oczywiście bezzasadną.
Na mocy postanowienia z dnia 29 listopada 2002 r., Sąd Najwyższy nie uwzględnił
także wniosku o wznowienie postępowania.
Omawiana sprawa była również przedmiotem powtórnego postępowania wznowieniowego.
W 2006 r. obrońca Marka G. wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wznowienie w trybie art. 540 §1 pkt 2 lit. a) k.p.k.
W uzasadnieniu podał, iż w sprawie ujawniły się nowe dowody nieznane przedtem
sądowi.
Jako novum wskazał pismo Wojciecha G. skierowane w dniu 20 stycznia 2006 r.
do Ministra Sprawiedliwości, w którym oskarżony ten podał, iż w toku procesu nieprawdziwie pomówił Marka G. o współudział w dokonaniu zabójstwa.
Sąd Najwyższy postanowieniem z 4 lipca 2006 r., oddalił przedmiotowy wniosek
stwierdzając, iż podniesione w nim okoliczności nie stanowią nowego dowodu w rozumieniu przepisu art. 540 §2 k.p.k., ponieważ znane były orzekającym w sprawie
sądom, zaś treść wyjaśnień oskarżonego Wojciecha G., w których zaprzeczył on, że to
Marek G. zaplanował morderstwo Eduarda E. i udusił go, była przedmiotem wnikliwej
analizy sądów obydwu instancji. Wniosek obrońcy zmierzał zatem do spowodowania
niedopuszczalnej w toku postępowania wznowieniowego ponownej oceny materiału
dowodowego zebranego w prawomocnie zakończonym postępowaniu.
Poczynając od roku 2001 przedmiotowa sprawa była również kilkakrotnie badana
pod kątem ewentualnego zaskarżenia w trybie kasacji przez Prokuratora Generalnego.
Akta analizowane były w 2001 r. w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa
Sprawiedliwości.
O braku podstaw do wniesienia kasacji Marek G. został powiadomiony pismem
z dnia 15 listopada 2001 r., sygn. DSP VI 632-1373/01.
Ponownie sprawa była badana w 2006 r. i w 2010 r. w Biurze Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, a następnie w 2013 r. w Departamencie Postępowania
Sądowego Prokuratury Generalnej.
Również te analizy nie doprowadziły do ujawnienia nieprawidłowości uzasadniających wywiedzenie kasacji na korzyść Marka G., o czym zainteresowany był każdorazowo zawiadamiany.
Dodać należy nadto, że badanie akt sprawy przeprowadzone w Prokuraturze Krajowej w 2010 r. zainicjowane zostało zapytaniem poselskim z dnia 14 grudnia 2009 r.
Posła Janusza Palikota przekazanym Prokuratorowi Generalnemu przez Marszałka
Sejmu przy piśmie z dnia 28 grudnia 2009 r., Nr SPS-024-5636/09.
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Stanowisko o braku podstaw do zainicjowania w niniejszej sprawie przez Prokuratora Generalnego nadzwyczajnych środków zaskarżenia pozostaje aktualne.
W toku badania akt nie ujawniono w procedowaniu orzekających sądów uchybień
wskazanych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa
w art. 523 §1 k.p.k.
Z poczynionych ustaleń wynika, że Marek G. nie przyznał się do udziału w zabójstwie Eduarda E. wyjaśniając, iż po tym, gdy oskarżony Wojciech G. uderzył pokrzywdzonego „czarną rurą” w głowę, przestraszył się i wybiegł z pokoju, po czym
w późniejszym zdarzeniu nie brał już udziału. Z kolei oskarżony Wojciech G. w toku
postępowania przygotowawczego konsekwentnie pomawiał Marka G. o współudział
w rozboju i zabójstwie i dopiero na rozprawie w dniu 8 maja 1997 r. odwołał swoje
wyjaśnienia oświadczając, że wyjaśnienia Marka G. są zgodne z prawdą.
Sąd Wojewódzki w Poznaniu, dokonując oceny zebranych w sprawie dowodów,
uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego Wojciecha G. złożone w postępowaniu przygotowawczym, odmówił natomiast wiarygodności zarówno wyjaśnieniom tego
oskarżonego, jak i wyjaśnieniom Marka G. złożonym na rozprawie, po czym w uzasadnieniu wyroku podał motywy, którymi kierował się uznając Marka G. za współsprawcę
rozboju i zabójstwa Eduarda E.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu podzielił ocenę dowodów dokonaną przez sąd I instancji uznając, iż została ona przeprowadzona z zachowaniem granic swobodnej oceny
dowodów określonych w przepisie art. 7 k.p.k. Sąd Apelacyjny stwierdził również,
że podstawę wyroku sądu I instancji stanowił całokształt okoliczności ujawnionych
w toku rozprawy głównej.
W pisemnych motywach orzeczenia sąd odwoławczy rozważył wszystkie zarzuty
i wnioski zawarte w apelacji wniesionej przez obrońcę Marka G. i wyczerpująco podał, czym kierował się uznając środek odwoławczy za niezasadny. Tym samym sąd
II instancji dochował wymogów określonych w przepisach art. 433 §2 k.p.k. i art. 457
§3 k.p.k.
Dodać należy nadto, że uchybień w procedowaniu orzekających sądów nie dopatrzył się również Sąd Najwyższy rozpoznając w 1998 r. kasację wniesioną przez
obrońcę Marka G., a następnie – w 2002 r. i w 2006 r. – także wnioski o wznowienie
postępowania.
Wobec powyższego, przy uwzględnieniu 3-krotnego badania akt sprawy przez Sąd
Najwyższy, zarówno w postępowaniu kasacyjnym, jak również wznowieniowym, brak
jest podstaw do podejmowania działań na korzyść Marka G. w trybie nadzwyczajnych
środków zaskarżenia.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Marii Koc,
Jana Marii Jackowskiego oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie
Wojewodo!
Toczy się postępowanie karne Prokuratury Okręgowej w Płocku w sprawie nadużyć, do jakich miało dochodzić w domu pomocy społecznej w Młodzieszynie, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie. Miało tam
dochodzić do zagarnięć na dużą skalę mienia pensjonariuszy domu, a więc
przestępstw wyjątkowo obrzydliwych, na szkodę ludzi słabych i bezbronnych. Śledztwo jest w toku, dyrektorka domu i główna księgowa, podejrzane
o dokonywanie nadużyć, były aresztowane przez ponad dwa miesiące, ale
prokuratura areszt uchyliła.
Zwracamy się w tej sprawie z następującymi wnioskami.
Po pierwsze, do Prokuratora Generalnego – o objęcie tej sprawy stosownym nadzorem służbowym. Chodzi tu bowiem o postępowanie, które może
dotyczyć także osób z kręgu powiatowych władz lokalnych, które nie reagowały na sygnały o nadużyciach. Zaskakujące było dość szybkie uchylenie
aresztu tymczasowego w sytuacji, gdy sprawa jest rozwojowa, a głównymi świadkami są osoby starsze, nieporadne, a także byli i obecni pracownicy DPS. W obu przypadkach może dochodzić do zastraszania świadków
i utrudniania postępowania, zresztą takie próby już są czynione – osoby
udzielające informacji w tej sprawie są na przykład szantażowane pozwami
cywilnymi na bardzo wysokie kwoty.
Po drugie, zwracamy się do Wojewody Mazowieckiego o wyjaśnienie,
dlaczego kontrola w DPS prowadzona przez wojewodę po otrzymaniu poważnych sygnałów o nadużyciach nie wykryła niczego i wystawiła kierownictwu DPS nieomal laurkę. Trudno nie odnieść wrażenia, że kontrolujący
tak kontrolował, żeby żadnych nieprawidłowości nie znaleźć.
Po trzecie, Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli prosimy o wyjaśnienie,
dlaczego NIK, do której również zwróciła się osoba informująca o nadużyciach
(w listopadzie 2013 r.), nie podjęła żadnych czynności kontroli, a także dlaczego nie przekazała tej sprawy do właściwego skontrolowania przez inne
organy. Osoba udzielająca w imieniu Pana Prezesa odpowiedzi poinformowała tylko skarżącego, że ma się zwrócić do władz powiatu, przy czym była
to rada o tyle dziwna, że akurat treść skargi wskazywała już na możliwość
ukrywania tych nadużyć przez władze powiatu. Przypominamy, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nakazują przekazanie skargi
adresatowi właściwemu do jej załatwienia, a nie doradzanie skarżącemu,
gdzie ma się zwrócić. Poza tym sugerujemy, żeby na kanwie przypadku DPS
z Młodzieszyna zarządził Pan Prezes przeprowadzenie szerszej kontroli sytuacji w domach pomocy społecznej, albowiem do podobnych nadużyć, przy
słabym nadzorze wojewodów, może dochodzić także w innych DPS.
Z poważaniem
Maria Koc
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Wojciechowski
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 29 października 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 30 września 2014 roku (sygn.
BPS/043-61-2643-PG/14), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez
senator Marię Koc wspólnie z innymi senatorami podczas 61. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2014 roku w sprawie prowadzonego przez
Prokuraturę Okręgową w Płocku śledztwa w sprawie nadużyć, do jakich miało dochodzić w domu pomocy społecznej w Młodzieszynie, uprzejmie przedstawiam odpowiedź
na oświadczenie.
Z informacji uzyskanej z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wynika, że postępowanie Prokuratury Okręgowej w Płocku od dnia 8 września 2014 roku zostało
objęte zwierzchnim nadzorem służbowym.
Analiza zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego nie pozwala na
stwierdzenie, aby w związku z tym śledztwem miały miejsce przypadki zastraszania
świadków i utrudniania postępowania, a w szczególności, aby świadkowie lub podejrzani byli szantażowani pozwami cywilnymi na bardzo wysokie kwoty. Jedynie obrońca i pełnomocnik jednej z podejrzanych zwrócił się do prokuratora o przesłanie mu
uwierzytelnionych kserokopii wszystkich zeznań jednego ze świadków na potrzeby
postępowania cywilnego o ochronę dóbr osobistych jego mandantki.
Ponadto ustalono, że środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano w tej sprawie 21 stycznia 2014 roku wobec dwóch osób (jeszcze na
etapie prowadzenia postępowania pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, przed przejęciem tego postępowania do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Płocku), po czym w dniu 4 kwietnia 2014 roku został on uchylony
i zastąpiony środkiem zapobiegawczym w postaci poręczenia majątkowego i dozoru
policji. Przyczyną tej decyzji było uznanie przez prokuratora, że wobec zrealizowania
tych czynności śledztwa, których prawidłowość chroniona była tymczasowym aresztowaniem, to powinno ono zostać uchylone.
W tym miejscu podnieść należy, że tymczasowe aresztowanie, o ile nie łączy się
z niektórymi formami poszukiwania podejrzanego, nigdy nie jest obligatoryjne. Ma
ono charakter wyjątkowy i subsydiarny i zgodnie z dyrektywą minimalizacji środków
zapobiegawczych uchyla się je lub zmienia, gdy ustaną przesłanki do jego stosowania
lub powstaną przyczyny nakazujące jego uchylenie lub zmianę. W tym kontekście
teza o rzekomo przedwczesnym, dość szybkim i zaskakującym uchyleniu tymczasowego aresztowania nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.
Na marginesie należy zaznaczyć, że w świetle licznych orzeczeń sądów tak zwany
rozwojowy charakter sprawy nie stanowi przesłanki ani do stosowania ani do dalszego
stosowania tymczasowego aresztowania.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 29 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Wicemarszałek Marii Pańczyk-Pozdziej i przekazane
Oświadczenie złożone przez senatorów Marię Koc, Jana Marię Jackowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 r., zawierające prośbę o wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, w związku ze skargą skierowaną
do NIK w 2013 r. przez osobę informującą o nadużyciach w tej placówce, uprzejmie
informuję, co następuje.
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych
do Najwyższej Izby Kontroli określają przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Zarządzenia nr 53/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
sposobu i trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków oraz
wniosków o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli. Należy
jednakże rozgraniczyć skargi, które kierowane są do NIK w trybie kpa i odnoszą się do
jej merytorycznych działań lub działań jej pracowników od obywatelskich wniosków
o przeprowadzenie kontroli. Taki charakter ma właśnie korespondencja wskazywana
przez senatorów w ich Oświadczeniu i jako taka została załatwiona przez NIK zgodnie
z przepisem §8 ust. 2 pkt 7 ww. zarządzenia Prezesa NIK, a mianowicie udzielono wyjaśnień osobie wnoszącej sprawę.
Z przepisów ustawy o NIK oraz pozycji ustrojowej Najwyższej Izby Kontroli, jako
konstytucyjnego organu kontroli państwowej, wynika, że Izba jest organem wspomagającym funkcję kontrolną parlamentu, co oznacza, m.in., że tylko ustawowo
wskazane podmioty mogą zlecać lub składać wnioski do NIK o przeprowadzenie
kontroli. Informacje zawarte w około 7 tysiącach skarg i wniosków obywatelskich,
nadsyłanych co roku do NIK, wykorzystywane są w działalności kontrolnej jako źródło informacji o występowaniu negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych,
a także identyfikacji określonych ryzyk. Analiza podnoszonych zagadnień prowadzona jest na etapie planowania przyszłej działalności kontrolnej Izby, przy doborze
tematyki kontroli, jak również przy typowaniu jednostek do kontroli przyjętych do
Planu pracy. Kontrole doraźne podejmowane są przez NIK po wnikliwej analizie zgłoszonej problematyki a ich podjęcie zależy, m.in. od częstotliwości przeprowadzanych
wcześniej kontroli w danym obszarze. Wypada przy tym podkreślić, że wszczęcie
kontroli doraźnej, w przypadku przesłania do NIK przez obywatela zawiadomienia
o występowaniu nieprawidłowości jest ograniczone i determinowane organizacyjnie.
W praktyce możliwość zbadania kwestii podniesionych w korespondencji skargowej
zachodzi w razie prowadzenia kontroli zbieżnej tematycznie lub zaplanowanej w bliskiej perspektywie.
O nieprzekazaniu sprawy przez NIK do organu właściwego przesądziło to, że nadesłany wniosek zawierał głównie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach
w obszarze spraw pracowniczych, pozostających przede wszystkim w kompetencjach
Państwowej Inspekcji Pracy, do której zainteresowany zwrócił się równocześnie. Poza
tym, wnoszący w ostatnim zdaniu zgłosił zastrzeżenie o nieujawnianiu autora korespondencji. Nie podpisał także własnoręcznie przesłanego do NIK zgłoszenia – co
podało w wątpliwość imienność wniosku. W odpowiedzi Najwyższa Izba Kontroli skon-
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centrowała się zatem na wyjaśnieniu przyczyn braku możliwości w najbliższym czasie
podjęcia kontroli przez NIK oraz na wskazaniu – zgodnie z art. 231 kpa – organów
właściwych, przewidzianych w polskim systemie prawnym, tj. organów nadzoru.
Konstatując powyższe, skarga zawierająca informacje o nadużyciach w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie została załatwiona przez Najwyższą Izbę Kontroli
prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odnosząc się do sugestii zawartej w Oświadczeniu senatorów o przeprowadzenie
szerszej kontroli sytuacji w domach pomocy społecznej wyjaśniam, iż problematyka
funkcjonowania domów pomocy społecznej w naszym kraju jest regularnie przedmiotem kontroli podejmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W ostatnich 5 latach
prowadzone były kontrole w tematach:
– P/09/092 „Kierowanie osób do domów pomocy społecznej oraz finansowanie ich
pobytu przez organy samorządu terytorialnego”,
– P/09/154/LLO „Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych pensjonariuszom domów pomocy społecznej w województwie łódzkim”,
– K/09/005/KPZ „Prawidłowość wykorzystania uwag i wniosków przez wybrane
domy pomocy społecznej po przeprowadzonej przez NIK w 2005 r. kontroli prawidłowości świadczenia usług przez dps – Nr P/05/089”,
– R/09/001/LLO „Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych pensjonariuszom domu pomocy społecznej”,
– S/09/013/LWA „Zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu”,
– K/10/003/LKR „Realizacja zadań przez domy pomocy społecznej w odniesieniu
do obowiązujących standardów”,
– K/11/009/LKA „Realizacja wniosków pokontrolnych i wykorzystanie uwag
z kontroli P/09/092 pn. Kierowanie osób do domów pomocy społecznej oraz finansowanie ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego”,
– S/11/002/LKI „Prawidłowość funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej przy
Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”,
– I/11/002/LPO „Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych pensjonariuszom domów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim”,
– P/12/167/LRZ „Jakość świadczonych usług w domach pomocy społecznej w województwie podkarpackim”.
Także projekt Planu pracy NIK na 2015 r. uwzględnia podjęcie kontroli w tym obszarze w temacie Pomoc osobom starszym kierowanym do domów pomocy społecznej.
Kontrola przewiduje objęcie badaniami jednostek z terenu województw charakteryzujących się najwyższym wskaźnikiem osób korzystających z pomocy społecznej, oraz
jednym z najniższych, z trudnymi uwarunkowaniami demograficznymi. Mając jednak
na uwadze prowadzone aktualnie przez Prokuraturę Okręgową w Płocku śledztwo
w sprawie nadużyć, do jakich miało dochodzić w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, o czym jest mowa w Oświadczeniu senatorów, oraz to, iż najprawdopodobniej
dokumentacja została zabezpieczona na potrzeby tego postępowania, nie jest możliwe
i konieczne podjęcie równocześnie badań kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli
w tej placówce w ramach ww. kontroli.
Reasumując, należy stwierdzić, że Najwyższa Izb Kontroli na bieżąco monitoruje
obszar zagadnień dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz sytuacji osób w podeszłym wieku, pensjonariuszy dps. Wyniki wcześniejszych kontroli
wskazują na niewystarczające działania zarówno gmin, jak i powiatów, szczególnie
w kierunku rozwoju własnego systemu usług opiekuńczych oraz budowy infrastruktury domów pomocy społecznej i osiągania wymaganych standardów usług. Problematyka ta jest zatem systematycznie uwzględniana przez NIK w planach pracy i badana w ramach kontroli planowych i doraźnych.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
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Odpowiedź
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Warszawa, 16 października 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Marię Koc, Jana Marię Jackowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego na 61. posiedzeniu Senatu w dniu
25 września 2014 r. dotyczące nadużyć w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,
w powiecie sochaczewskim przedstawiam stanowisko odnoszące się do zadań Wojewody Mazowieckiego.
Kontrola doraźna została przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w dniach 11–13 oraz 16–17 grudnia 2013 r., w związku ze skargą przesłaną
do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przez osobę
wnoszącą o zachowanie anonimowości. Przedmiotem kontroli było wyjaśnienie zarzutów zawartych w przesłanej skardze z uwzględnieniem prawidłowości i skuteczności
wspomagania mieszkańców domu pomocy społecznej w zakresie dokonywania zakupów. Należy tu zaznaczyć, że czynności kontrolne podjęto z uwagi na to, że część
zarzutów zawartych w skardze mieściło się w zakresie ustawowego nadzoru wojewody
nad domami pomocy społecznej.
Kontrola została zakończona 17 grudnia 2013 r., a podpisanie protokołu z kontroli
nastąpiło 20 stycznia 2014 r.
Zarzuty mieszczące się w ustawowym zakresie kontroli wojewody dotyczyły:
∙ wysokiej zachorowalności mieszkańców Domu z powodu niskich temperatur
w pomieszczeniach mieszkalnych,
∙ niewystarczającej liczby zatrudnionych osób, które bezpośrednio zajmują się
wspieraniem mieszkańców,
∙ nieprawidłowości w rozliczaniu odpłatności mieszkańców za zakup lekarstw
i pieluchomajtek,
∙ nieprawidłowości w rozliczaniu kupowanej dla mieszkańców odzieży,
∙ nieprawidłowości w dysponowaniu przez kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego pieniędzmi mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem i dzielenie
się nimi z dyrektorem Domu.
Ustaleń stanu faktycznego dokonano na podstawie przeprowadzonych rozmów
z mieszkańcami (w tym dwoma przedstawicielami Rady Mieszkańców), pracownikami
i dyrektorem Domu, analizy dokumentacji (m.in. 15 akt osobowych wraz z indywidualnymi planami wsparcia, w tym: 5 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, dla
których opiekunem prawnym był członek rodziny (4 osoby), były pracownik domu pomocy społecznej (1 osoba), 10 osób samodzielnych, korzystających przy dokonywaniu
zakupów z pomocy pracowników domu pomocy społecznej), dokumentów wytworzonych na potrzeby kontroli oraz oglądu rzeczy.
Podczas kontroli uzyskano informację dotyczącą wskaźnika zachorowalności
w okresie objętym kontrolą, tj. od maja 2013 r. do dnia kontroli. Największa zachorowalność wystąpiła w miesiącu wrześniu, czyli w okresie przejściowym. Ponadto zapoznano się ze sposobem dokonywania zakupów pieluchomajtek dla mieszkańców
Domu i ich rozliczania (zakupy odbywały się na podstawie zlecenia na zaopatrzenie
w środki pomocnicze refundowane przez NFZ – mieszkaniec pokrywał kwotę powyżej
limitu refundacji), sposobu rozliczenia zakupu lekarstw. Z informacji przekazanych
przez kierownika zespołu pielęgniarek wynikało, że rodziny mieszkańców nie zgłaszały
zastrzeżeń do sposobu rozliczania zakupionych lekarstw i pieluchomajtek.
Podczas kontroli ustalono, że Dom zapewnia mieszkańcom odzież, obuwie, bieliznę
osobistą i pościelową, która kupowana jest ze środków własnych placówki, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez opiekunkę, pracownika pierwszego kontaktu.
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Oceny zasadności zakupu dokonywał pracownik socjalny, kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, opiekunka-pracownik pierwszego kontaktu, pielęgniarka. Dla
każdego mieszkańca prowadzone były karty odzieżowe, w których odnotowywany był
rodzaj zakupu, liczba zakupionej odzieży oraz numer faktury. Faktury przechowywane były w dokumentacji księgowej. Podczas oglądu placówki oraz rozmów z mieszkańcami ustalono, że mieszkańcy ubrani byli adekwatnie do pory roku, mieszkańcy,
z którymi przeprowadzono dodatkowo rozmowy, pokazywali odzież, jaką dysponowali,
opowiadali w jaki sposób dokonywane są zakupy, jak rozliczany jest zakup lekarstw
i pieluchomajtek. Były to faktyczne ustalenia kontroli, które znalazły się w protokole.
Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie z dnia 1 lipca 2013 r. trybem postępowania z depozytami
wartościowymi oraz gospodarowania walorami pieniężnymi mieszkańców, od 1 lipca
2013 r. Dom nie prowadził depozytów mieszkańców. Mieszkaniec odbierał pieniądze
bezpośrednio od listonosza lub przekazywane one były na indywidualne konto bankowe mieszkańca. Mieszkańcy posiadający konto osobiste w banku, zgłaszali chęć
osobistego wyjazdu (wpisywani byli na listę wyjazdową) lub upoważniali pracownika
pierwszego kontaktu do pobrania z sejfu Domu karty do bankomatu i wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Od maja 2013 r. prowadzony był zeszyt kart bankomatowych, w którym odnotowywane były terminy pobrania karty do bankomatu,
imię i nazwisko osoby pobierającej kartę, imię i nazwisko właściciela karty, datę
zwrotu karty, podpis osoby oddającej kartę. Z informacji uzyskanych od kierownika
Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego i pracownika socjalnego wynikało, że w dniu
wyjazdu do Sochaczewa zgłaszało się 1–10 mieszkańców, którym towarzyszył pracownik Domu (kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego lub opiekunka lub
pielęgniarka lub pracownik socjalny). W przypadku osób nieposiadających konta
w banku, mieszkaniec kwitował odbiór pieniędzy od listonosza w pomieszczeniu
monitorowanym, w obecności kasjera. Następnie kasjer, na podstawie otrzymanej
od księgowej informacji, pobierał od mieszkańca należność za leki/pampersy i przekazywał mieszkańcowi potwierdzenie wpłaty.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz uzyskanych informacji stwierdzono,
że zarzuty (w zakresie odnoszącym się do sprawowanego przez wojewodę nadzoru
nad jakością działalności domów pomocy społecznej) zawarte w złożonej skardze, nie
znalazły potwierdzenia. Wskazano jednak na brak wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i wydano zalecenie dotyczące podjęcia pilnie działań mających na celu zapewnienie wskaźnika zatrudnienia
pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, określonego dla domu dla osób
przewlekle somatycznie chorych w §6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
z jednoczesnym zwróceniem uwagi, by we wskaźniku zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przede wszystkim uwzględniać pracowników Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego (w dniu kontroli wskaźnik wynosił 0,55, a zgodnie
z ww. rozporządzeniem powinien wynosić nie mniej niż 0,6 pracownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na jednego mieszkańca).
Jak wynika z dostępnych informacji, zatrzymane i aresztowane osoby są podejrzane o dopuszczenie się oszustwa na kwotę ponad 280 tys. zł na szkodę pracowników Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy wypłacaniu im premii i nagród,
tj. o czyn z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk. Służby wojewody nie mogły
wykryć nieprawidłowości, które były powodem zatrzymania i aresztowania dyrektora i pracowników Domu, ponieważ przedmiotem kontroli nie była gospodarka finansowa Domu, tylko zagadnienia wynikające z kompetencji nadzorczych wojewody
określone w ustawie o pomocy społecznej. Kwestie dotyczące zarządzania finansami
domu pomocy społecznej, w tym wynagrodzeń pracowników nie należą do zakresu
kontroli przeprowadzanych przez wojewodę w placówkach na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym
powiatu. Natomiast zgodnie z art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organem
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nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych są
regionalne izby obrachunkowe. Kwestie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego reguluje również ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie. Artykuł 12 ww. ustawy stanowi, że wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków na zasadach określonych w odrębnych ustawach, na co wskazuje także
art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, mówiący,
że organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami.
Z ww. ustaw wynika jasno, że nadzór służb wojewody jest ograniczony przepisami
prawa i dotyczy kwestii merytorycznych a inspektorzy wojewody nie dysponują takimi
uprawnieniami jak organa ścigania. Nadzór wojewody odnosi się do sprawdzenia czy
mieszkańcy dps mają zapewnione wszystkie odpowiednie usługi (odpowiednie warunki lokalowe, jedzenie, opiekę, terapię) oraz czy mają zapewnione bezpieczeństwo.
Bulwersujące także mnie nieprawidłowości w zakresie spraw pracowniczych, w tym
nieprawidłowości w wypłacaniu premii i nagród pracownikom nie mogły być przedmiotem kontroli wojewody. Obecnie sprawę prowadzi prokuratura i należy poczekać
na wyniki tego postępowania.
Z poważaniem
Jacek Kozłowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Spółka PKP SA poinformowała w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej, że „odprawa w wysokości dwunastokrotności miesięcznej
pensji wynika z kontraktu zawartego z panią Marią Wasiak w 2012 r., którego zapisy są zgodne z uchwałą Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z 2012 r. Zgodnie z kontraktem wypłata odprawy nastąpiła
w sposób automatyczny ze środków PKP SA. Nie wiąże się ona zatem z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji administracyjnych”.
Przykro mi, Pani Minister, ale to tłumaczenie niewiele wyjaśnia i, co więcej, nie usuwa wątpliwości. Uważam, że również Pani jako doświadczona
prawniczka powinna zdawać sobie sprawę z tego, że zastrzeżenie w kontrakcie, iż nie tylko odwołanie przez właściciela, lecz nawet Pani rezygnacja
ze stanowiska, wiąże się z tak kolosalną gratyfikacją, może budzić wątpliwości zasadniczej natury. Fakt, iż akceptowała Pani ten, jak pisze PKP SA,
automatyzm w chwili podpisywania kontraktu, a w tej chwili nie uchyliła
się Pani od przyjęcia odprawy (co łatwo można było uczynić, modyfikując
za zgodą obu stron kontrakt), stawia Panią w trudnej sytuacji. Sądzę, że
w chwili, gdy opinia publiczna poznała już szczegóły wskazane w cytowanym wyżej komunikacie, trudno będzie Pani Minister apelować do związków
zawodowych o akceptację działań proefektywnościowych na kolei.
Licząc na Pani rzetelność i poczucie przyzwoitości oraz zrozumienie uwarunkowań służby Rzeczypospolitej, apeluję o poważne rozważenie, czy nie
powinna Pani wybrać honorowego rozwiązania i ulokować ambicje zawodowe poza pracą w rządzie.
Stanisław Kogut

Odpowiedź
Warszawa, 31 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta podczas
61. posiedzenia Senatu RP przekazane pismem z dnia 30 września 2014 r. (znak:
BPS/043-61-2644/14) informuję, co następuje.
W dniu 5 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza PKP SA podjęła uchwałę w sprawie
zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Prezesa/Członków Zarządu PKP SA.
Podjęcie tej uchwały było poprzedzone negocjacjami pomiędzy Przewodniczącym Rady
Nadzorczej PKP SA a osobami powołanymi do Zarządu tej Spółki, w tym m.in. Panią
Marią Wasiak.
W wyniku negocjacji zostały ustalone warunki współpracy obejmujące m.in.:
– wynagrodzenie stałe i zmienne,
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
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Na podstawie ww. uchwały Rady Nadzorczej PKP SA oraz po zapoznaniu się z protokołem z negocjacji, w dniu 5 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP SA podjęło uchwały m.in. w sprawach ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa oraz Członków Zarządu PKP SA.
Zgodnie ze Statutem PKP SA organem upoważnionym do ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu jest Walne Zgromadzenie tej spółki.
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zawarcie z członkami Zarządu PKP SA
umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz wysokości stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz zmiennego (premia).
Ww. kontrakt menadżerski był zawierany ze spółką PKP SA, reprezentowaną przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP SA, zaś jego zapisy były jedynie ramowo ustalane przez Walne Zgromadzenie PKP SA, którym jest minister właściwy ds. transportu
reprezentujący w Spółce Skarb Państwa, tj. jedynego akcjonariusza.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że umowa Pani Marii Wasiak jako
członka Zarządu PKP SA była umową standardową dla członków Zarządu przedmiotowej spółki.
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Marka Martynowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka,
Marii Koc oraz Bogdana Pęka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim umorzyła postępowanie
(…) w sprawie śmierci piętnastoletniej Pauliny A. w dniu 22 maja 2012 r.
w C., w województwie lubelskim.
Z treści postanowienia o umorzeniu wynika, że sprawa śmierci piętnastoletniej dziewczyny została potraktowana dość powierzchownie, a niektóre niezwykle ważne wątki pozostały niewyjaśnione. Nie wyjaśniono przede
wszystkim, skąd wzięły się dość liczne, widoczne po śmierci obrażenia ciała
dziewczyny, znajdujące się na jej nogach. Nie wyjaśniono także kwestii tajemniczej próby wykonania połączenia telefonicznego z domu dziewczyny
na policję. W związku z tym ewentualny udział osób trzecich został naszym
zdaniem wykluczony przedwcześnie i nieprzekonująco.
Poza tym nawet jeśli założyć, że miała miejsce samobójcza śmierć dziewczyny, należy zauważyć, że prokuratura nie wyjaśniła, czy samobójstwo nie
było wynikiem psychicznego znęcania się nad ofiarą. Prokurator przywołał
zeznania świadków wskazujące na wcześniejsze zapowiedzi samobójstwa,
ale zupełnie nie zajęto się kwestią tego, z czego wspomniane zapowiedzi
wynikały i czy nie były właśnie efektem psychicznego znęcania się.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny doprowadził do podjęcia na nowo
postępowania w przedstawionej sprawie, nie można bowiem godzić się na
tak powierzchowne i mało wnikliwe potraktowanie wielkiej tragedii, jaką
była śmierć piętnastoletniego dziecka.
Prosimy o to tym bardziej, że – jak wynika z relacji rodziców zmarłej
dziewczyny – w kręgu osób mogących mieć ewentualny związek z jej śmiercią pozostaje chłopak będący synem osoby wykonującej zawód sędziowski
i wysuwana jest sugestia, że ta okoliczność mogła mieć wpływ na pospieszne umorzenie sprawy.
Z poważaniem			
Marek Martynowski		
Grzegorz Wojciechowski		

Andrzej Pająk
Maria Koc
Bogdan Pęk

Odpowiedź
Warszawa, 28.10.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 30 września 2014 roku nr BPS/043-61-2645/14,
przy którym przekazane zostało oświadczenie Pana Senatora Marka Martynowskiego
wspólnie z innymi senatorami złożone podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu
25 września 2014 roku w sprawie podjęcia na nowo umorzonego postępowania Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim dotyczącego śmierci piętnastoletniej Pauliny A. w dniu 22 maja 2012 roku w C. uprzejmie przedstawiam co następuje.
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Prokurator Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowieniem z dnia 28 lutego
2013 roku umorzył śledztwo w sprawie doprowadzenia w dniu 22 maja 2012 roku
w C. za namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się Pauliny A. na własne
życie, to jest o czyn z art. 151 k.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion
czynu zabronionego na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. Prokurator oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wykluczył, iż do zgonu Pauliny A. przyczyniło
się działanie osób trzecich.
Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonych postanowieniem z dnia 23 lipca 2013 roku utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.
Sąd uznał, iż organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w sposób wyczerpujący zebrał materiał dowodowy oraz mając na względzie całość zgromadzonego materiału nie można dopatrzyć się jakichkolwiek działań osób trzecich wyczerpujących
znamiona czynu z art. 151 k.k.
Sprawa Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim była przedmiotem badania w dniach 6–7 lutego 2014 roku w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie Ośrodek
Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, które przeprowadzono w związku z opublikowanym
w miejscowej prasie artykułem pt. „Detektyw Rutkowski na tropie tajemniczej śmierci
15-letniej Pauliny”.
W wyniku analizy zgromadzonego materiału dowodowego podjętą decyzję merytoryczną uznano za zasadną. Z uwagi na wynikające z publikacji prasowej sugestie,
iż zgon Pauliny A. nastąpił w wyniku szantażu, w piśmie z dnia 17 lutego 2014 roku
skierowanym do Prokuratora Rejonowego w Radzyniu Podlaskim zwrócono uwagę na
potrzebę rozważenia podjęcia działań mających na celu odtworzenie treści wiadomości tekstowych skasowanych z pamięci telefonów użytkowanych przez Paulinę A. oraz
wpisów na Gadu-Gadu i facebooku.
Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim wykonała czynności w trybie art. 327
§3 k.p.k. i ustaliła na podstawie informacji otrzymanych od operatora Orange SA oraz
GG Network, iż nie ma możliwości uzyskania wykazu połączeń, bowiem są one przechowywane jedynie przez okres 12 miesięcy, zaś odczytanie skasowanych wiadomości
tekstowych nie jest możliwe z uwagi na brak karty SIM, numeru PIN i PUK oraz numeru, adresu IP lub adresu e-mail komunikatora GG, z którego korzystała Paulina A.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej pismem z dnia 14 października 2014 roku zwróciła się do Prokuratora Rejonowego
w Radzyniu Podlaskim o rozważenie potrzeby ponownego przesłuchania w charakterze świadka Ewy A., gdyż być może ona lub inni członkowie jej rodziny są w posiadaniu wyżej wskazanych danych. W przypadku odtworzenia skasowanych wiadomości
tekstowych zostaną one poddane analizie.
Odnosząc się do kwestii zawartego w oświadczeniu senatorów stwierdzenia, iż
nie wyjaśniono okoliczności powstania „dość licznych obrażeń ciała znajdujących się
na nogach pokrzywdzonej” Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy
w Białej Podlaskiej w wyniku analizy akt sprawy potwierdziła, iż faktycznie podczas
oględzin i otwarcia zwłok ujawniono otarcia naskórka na grzbietowej powierzchni
obu stóp. Jednakże, jak wynika z treści opinii patomorfologa, na ciele Pauliny A. nie
stwierdzono obrażeń, które mogłyby być zadane przez osoby trzecie i przyczynić się
do jej zgonu. Natomiast ujawnione otarcia naskórka na grzbietowej powierzchni obu
stóp były powierzchowne, a z dołączonego do protokołu oględzin zwłok graficznego
załącznika wynika, iż są to niewielkie, punktowe otarcia naskórka.
W kwestii zarzutu niewyjaśnienia okoliczności „tajemniczej próby wykonania połączenia telefonicznego na Policję” podnieść należy, iż z dokonanych ustaleń wynika,
iż w dniu 14 maja 2012 roku o godzinie 10:33:57 – 10:34:1 z telefonu użytkowanego
przez Paulinę A. wykonano połączenie na numer 997 Komendy Powiatowej Policji
w Radzyniu Podlaskim. Z odczytu rejestratora wynika, iż w 5 sekundzie nagrania
słychać głos męski mówiący „dzwonię na policję”, w 7 sekundzie „halo”. W czasie połączenia słychać w tle niezidentyfikowane głosy i szum. Nagranie trwało 14 sekund.
Treść nagranej rozmowy, jak i data wykonania połączenia nie dają podstaw do sformułowania tezy o jego związku z samobójstwem Pauliny A.
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Nadto z zebranego materiału dowodowego nie wynika, ażeby samobójstwo Pauliny A. miało miejsce w następstwie psychicznego znęcania się. Przesłuchani w sprawie
świadkowie, w tym rodzice, rodzeństwo, wychowawca, pedagog szkolny, jak i koleżanki i koledzy Pauliny A. nie podali, by taki fakt miał miejsce. Przeciwnie zeznali, iż
pokrzywdzona zachowywała się normalnie, nie miała żadnych wrogów, była wesołą,
pogodną nastolatką, a o relacjach łączących ją z chłopakiem zwierzała się koleżankom, iż wszystko układa się między nimi dobrze.
Jednocześnie informuję, że sprawa pozostanie w zainteresowaniu Departamentu
Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Zbigniewa Meresa
skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu stosunkowo niedawno przeniósł się do nowej, zaprojektowanej według najwyższych
standardów siedziby. Jej zamknięty charakter pozwala na ścisłą kontrolę
nad tą grupą młodzieży, której przebywanie na wolności grozi znacznym
obniżeniem poziomu bezpieczeństwa obywateli. Podkreślić należy, iż placówka jest wyposażona według wszelkich unijnych norm i wymogów. Spełnia wszelkie wymogi dotyczące zabezpieczeń. Systematycznie jest rozbudowywany i unowocześniany monitoring oraz wyposażenie – w miarę pozyskiwania środków finansowych. Placówka posiada nowoczesne obiekty
sportowe.
Duże znaczenie ma to, że nowa siedziba jest przystosowana do prowadzenia wszechstronnych szkoleń zawodowych dla wychowanków; preferowane kierunki to stolarz i ślusarz. W ostatnim czasie, pod patronatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (Politechnika Gliwicka), spawalnia została
wyposażona w profesjonalny sprzęt. Uniwersalność pomieszczeń warsztatowych pozwala na szybkie dostosowanie ich do bieżących potrzeb szkoleniowych. Ponadto w szkole pomieszczenia klasowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i inne techniczne środki nauczania wspomagające proces dydaktyczny, które umożliwiają wykorzystanie współczesnych
metod i form uczenia.
Podstawowym pionem działalności resocjalizacyjnej placówki jest internat. W placówce nominalnie może przebywać sześćdziesięciu wychowanków: dwudziestu w schronisku i czterdziestu w zakładzie. Praca wychowawcza koncentruje się w sześciu grupach wychowawczych: czterech
grupach zakładowych i dwóch schroniskowych. Pomieszczenia mieszkalne
w pełni zabezpieczają prywatność wychowanków i pozwalają na indywidualne zajęcia popołudniowe.
Z informacji uzyskanych od dyrektora placówki wynika, iż kadra pedagogiczna w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
należy do grona najlepiej i najwszechstronniej wykształconych pedagogów
resocjalizacji w Polsce.
Należy również zauważyć, iż stale maleje liczba skierowań młodzieży do
placówek resocjalizacyjnych. Przyczyną tego stanu rzeczy, jak uważa kierownictwo zakładu, jest kierowanie młodzieży do młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych podlegających ministerstwu edukacji w ramach postępowania wychowawczego
bądź orzekania placówki resocjalizacyjnej. Uważa się, że w wymienionych
ośrodkach są niższe koszty utrzymania.
Warto podkreślić, że na wzrost liczby czynów przestępczych dokonywanych przez młodzież wskazują zarówno media, jak i raporty policji. Jeśli
weźmie się pod uwagę fakt likwidacji w ostatnich latach kilku placówek
resocjalizacyjnych podległych MS, tym bardziej budzi zdumienie brak wypełnienia wychowankami zakładów poprawczych, w tym raciborskiej, na
wskroś nowoczesnej placówki.
Proszę o odpowiedzi na pytania.
1. Jaka jest polityka Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie resocjalizacji nieletnich? Czy powinni być oni kierowani do zamkniętych zakładów
poprawczych, czy też proces ten ma się odbywać w otwartych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych?
2. Jakimi kryteriami kieruje się Ministerstwo Sprawiedliwości przy
umieszczaniu nieletnich w poszczególnych placówkach na terenie kraju?
3. Jakie są plany Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie utrzymania sieci placówek zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich? Czy
Ministerstwo Sprawiedliwości ma w planie zmniejszenie liczby tych placó-
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wek? Jeżeli tak, to jakimi kryteriami resort będzie się kierował, ustalając
liczbę i rozmieszczenie placówek przewidzianych do ewentualnej redukcji
(likwidacji)?
4. Czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla funkcjonowania Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu?
Z poważaniem
Zbigniew Meres

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 22 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Zbigniewa Meresa złożone podczas
61. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2014, dotyczące wykonywania orzeczeń wobec nieletnich i funkcjonowania zakładów poprawczych,
uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Orzekanie środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich odbywa się
w oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. 2014,
poz. 382 – dalej upn). Katalog tych środków wymieniony jest w art. 6 ustawy. Sądy
orzekając je kierują się przede wszystkim dobrem nieletniego, dążąc do osiągnięcia
korzystnych zmian w jego osobowości i zachowaniu, co wynika z treści art. 3 upn.
W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę jego osobowość, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru,
a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska
oraz warunki wychowania nieletniego.
Artykuł 3 upn formułuje wprost jedną z podstawowych zasad postępowania
w sprawach nieletnich, mianowicie zasadę kierowania się dobrem dziecka. Formułuje
również tzw. zasadę indywidualizacji. Przepis ten nakazuje w postępowaniu brać pod
uwagę w szczególności indywidualne cechy osobowości nieletniego. Ustalenie tych
okoliczności pozwala na dobranie odpowiedniego środka oddziaływania.
Przepisy ustawy rezygnują z represji wobec osoby nieletniego, czemu dał wyraz
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 września 1984 roku: „1. Środek poprawczy,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 X 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich nie
jest karą ani też sui generis karą, jakby to można przyjąć na gruncie przepisów dawnego kodeksu karnego, odnoszących się do odpowiedzialności nieletnich. 2. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, jak to wynika z jej art. 3, rezygnuje z represji jako
środka stosowanego wobec nieletnich, wskazując na to, że podstawową dyrektywą,
którą winien kierować się sąd, rozpoznając sprawę nieletniego sprawcy, jest jego dobro
rozumiane jako ukształtowanie jego prawidłowej osobowości, zgodnie ze społecznymi
normami postępowania, które leżą w pełni w interesie społecznym i jako takie stanowią
dobro nieletniego”.
Na sędziach rodzinnych rozpoznających sprawy nieletnich spoczywa więc obowiązek ustalenia nie tylko, czy nieletni dopuścił się czynu karalnego, ale również obo-
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wiązek ustalenia okoliczności wskazanych w art. 3 upn. Dopiero tak zgromadzony
materiał dowodowy może pozwolić na dokonanie właściwej oceny odnośnie do środka
jaki winien być zastosowany wobec nieletniego.
W celu ustalenia osobowości nieletniego, a w szczególności stopnia rozwoju psychicznego i fizycznego, cech charakteru, a także zachowania się oraz przyczyn i stopnia demoralizacji, charakteru środowiska oraz warunków wychowania nieletniego,
sąd może zwrócić się o wydanie opinii przez biegłych z zakresu pedagogiki, psychologii, psychiatrii, seksuologii. Specjalistyczna wiedza biegłych pomaga sądowi w ocenie
zachowania nieletniego i wyborze odpowiedniego dla niego środka.
W przypadku, gdy sąd chce wydać orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, domu pomocy społecznej albo zakładzie poprawczym, ustawodawca nałożył na
sąd obligatoryjny obowiązek uzyskania powyższej opinii (art. 25 §2 upn). Zgodnie
z treścią tego artykułu opinia taka zawiera również propozycje biegłych odnośnie do
kierunków oddziaływania na nieletnich w celu przeciwdziałania demoralizacji. Opinia
zawiera więc ocenę specjalistów odnośnie do najbardziej właściwego środka, który winien być orzeczony wobec nieletniego w celu uzyskania najbardziej pożądanych zmian
w jego zachowaniu.
Podkreślić w tym miejscu można, że orzekane wobec nieletnich środki nie stanowią kary za popełnienie czynu karalnego, a są środkami zmierzającymi do uzyskania
prawidłowej osobowości nieletniego.
Zauważyć jednocześnie należy, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2001
roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 98, poz. 1070,
z późn. zm. – dalej usp) Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad sądami jedynie
w zakresie ich działalności administracyjnej. W zakresie wymierzania sprawiedliwości
sędziowie są niezawiśli (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), a sądy niezależne (art. 173
Konstytucji RP). Jednocześnie artykuł 9b usp wyraźnie wskazuje, że czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie
są niezawiśli.
Z tych względów Minister Sprawiedliwości nie ma możliwości podejmowania działań ingerujących w rozstrzygnięcia sądów. Zmiana orzeczenia nastąpić może jedynie
w drodze jego zaskarżenia do sądu drugiej instancji, a środek ten wnieść mogą strony
postępowania, tj. nieletni, jego rodzice i prokurator.
Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega utrzymujący się od roku 2007 spadek
liczby nieletnich umieszczanych w zakładach poprawczych. Analiza tej sytuacji wskazuje, że istotnym czynnikiem powodującym to zjawisko jest między innymi niż demograficzny, który przekłada się bezpośrednio na liczbę wpływających do sądów rodzinnych spraw nieletnich. W roku 2007 spraw tych wpłynęło łącznie 102.460, a w roku
2013 blisko o 23.031 mniej tj. 79.429. W tej liczbie spraw NK (postępowanie poprawcze), w roku 2007 odnotowano 1.311, a w roku 2013 już tylko 673 (spadek o 638
spraw). Przełożyło się to jednocześnie na liczbę wydawanych orzeczeń o umieszczeniu
w zakładzie poprawczym, która w roku 2007 wynosiła 520, a w roku 2013 tylko 247
(spadek o 273). Taka sytuacja wpływa na zwiększenie się liczby niewykorzystanych
miejsc w tych placówkach.
Powyższe dane, pochodzące z formularzy statystycznych MS-S18, wskazują nadto, że nie mamy w ostatnich latach do czynienia ze wzrostem przestępczości wśród
nieletnich.
Zjawisko zwiększania się liczby niewykorzystanych miejsc było i jest nadal monitorowane, co stało się podstawą szeregu analiz. Mimo niskiego wykorzystania miejsc
placówki tego rodzaju generują wysokie koszty jednostkowego utrzymania nieletniego
z uwagi na konieczność ponoszenia stałych wydatków (w tym głównie wynagrodzenia
zatrudnionej w placówkach kadry pedagogicznej i niepedagogicznej). Obowiązujące
obecnie przepisy prawa tj. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1054 – dalej rozporządzenie) oraz przepisy oświatowe, które wyznaczają precyzyjnie strukturę organizacyjną zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych placówkach, oznaczają konieczność ob-
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ligatoryjnego prowadzenia ustalonych działów, zatrudniania określonej liczby specjalistów, co powoduje potrzebę ponoszenia stałych kosztów, niezależnych od ilości
wykorzystanych w placówkach miejsc, gdyż większość kosztów utrzymania placówek
jest niezależna od ilości przebywających w nich nieletnich. Zjawisko pogłębiającego
się niewykorzystania miejsc było widoczne najwyraźniej w przypadku schronisk dla
nieletnich.
W oparciu o przywołane powyżej informacje podjęta została w roku 2012 decyzja
o zniesieniu trzech schronisk (w Łańcucie, Stawiszynie i Pobiedziskach).
Minister Sprawiedliwości jako odpowiedzialny za funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich monitoruje na bieżąco, zarówno poziom wykorzystania miejsc, jak również koszty ponoszone na funkcjonowanie placówek.
W oparciu o uzyskiwane informacje i w celu gospodarnego dysponowania środkami
przyznanymi na funkcjonowanie podległych placówek, uprawniony jest do podejmowania decyzji ws. ewentualnych restrukturyzacji zakładów i schronisk. Realizowane
w ostatnim okresie działania mają przede wszystkim na celu dostosowanie wydatków na funkcjonowanie zakładów i schronisk do liczby faktycznie wykorzystywanych
w nich miejsc. Służyć temu mają między innymi decyzje dot. ograniczenia liczby
kadry kierowniczej, jak również analizy odnośnie do zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Jak widać są to decyzje nieingerujące w strukturę
placówek działających w Polsce.
Podsumowując i odpowiadając na pytanie pierwsze interpelacji uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości, jak wskazano powyżej, nie może wpływać na
rodzaj orzekanych przez sądy środków wobec nieletnich. Wybór odpowiedniego środka odbywa się w oparciu o zgromadzony w konkretnej sprawie materiał dowodowy,
zgodnie z zasadami opisanymi na wstępie niniejszej odpowiedzi.
W ramach sprawowanego nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami
dla nieletnich podejmowane są jednak zadania wspierające skuteczną resocjalizację
wychowanków tych placówek. Wymienić można chociażby realizowane projekty systemowe w ramach I Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
1. Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych/schronisk dla nieletnich
3. Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich.
Projekty powyższe skierowane są głównie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
kadry zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz wyposażenie wychowanków tych placówek w poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe (prowadzenie kursów zawodowych). Doskonalone są również u nieletnich ich kompetencje
społeczne w zakresie poruszania się na rynku pracy. W ramach projektów dokonywano jednocześnie zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń dla placówek.
Na marginesie należy zauważyć, że ze zmianą art. 6 pkt 9 upn (wprowadzoną
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2011 roku Nr 149,
poz. 887), od 1 stycznia 2012 r. z systemu środków stosowanych wobec nieletnich
usunięto możliwość umieszczenia w MOS. Z pozostałych środków izolacyjnych, jedynie zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich podlegają Ministrowi Sprawiedliwości.
Odpowiadając na pytanie drugie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, powołany jest tzw. Zespół
Kierowania, do którego zadań należy typowanie odpowiedniego zakładu poprawczego
lub schroniska dla nieletnich oraz wydawanie skierowań. W myśl §36 rozporządzenia
w skład ww. Zespołu wchodzi psycholog i pedagog. Typowanie placówki odbywa się
w oparciu o nadesłaną przez sąd opinię o nieletnim i aktualny wywiad środowiskowy. Co do zasady nieletni kierowani są, zgodnie z §37 rozporządzenia, do placówki
położonej najbliżej miejsca stałego zamieszkania. Nieliczne odstępstwa od tej zasady
wynikają jedynie ze względów wychowawczych lub organizacyjnych jak np. brak szkoły odpowiadającej poziomowi edukacyjnemu nieletniego. Nadto art. 85 §1 upn wska-
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zuje, że sąd rodzinny, kierując do wykonania orzeczenie o umieszczeniu nieletniego
w zakładzie poprawczym, może określić rodzaj tego zakładu. W tym przypadku Zespół
związany jest decyzją sądu.
Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi również stały monitoring wykorzystania
miejsc w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, który jest wykorzystywany przy wyborze odpowiedniej placówki.
Odnośnie do pytania trzeciego i czwartego informuję, że obecnie nie są prowadzone prace związane ze zmianą sieci istniejących w Polsce placówek resocjalizacyjnych
dla nieletnich, które nadzoruje Minister Sprawiedliwości.
Z poważaniem
Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” zawarte zostały postanowienia dotyczące ujęcia w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony strategicznych złóż kopalin. Ponadto wskazano na konieczność opracowania wykazu złóż strategicznych węgla oraz ustalenia zakresu ich ochrony przed
zabudową. Jak można przeczytać w dokumencie, działanie to ma zapewnić
dostęp do krajowych zasobów surowcowych, których wydobycie nie jest prowadzone, ale może być podjęte, kiedy obecne zapasy zostaną wyczerpane.
Niezagospodarowane strategiczne złoża surowców podlegać mają obligatoryjnej ochronie przed stałą zabudową, inwestycjami liniowymi oraz ograniczonym gospodarowaniem na tym terenie.
Zaniepokojenie wzbudza możliwość ustanowienia na terenie województwa wielkopolskiego, szczególnie na terenie powiatu gostyńskiego oraz krotoszyńskiego, złóż tam się znajdujących do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym. Złoża węgla występują w wielu miejscach w kraju, ale Wielkopolska to obszar w dużej części rolniczy. Wspomniane województwo cechuje
bardzo wysoka towarowość rolnictwa, wysoka klasa gleb oraz wysoka kultura rolna. Szczególnej wagi nabiera kwestia ochrony gleb i gospodarki rolnej na tym obszarze. Wpisanie do wykazu strategicznego złóż znajdujących
się na terenach rolniczych spowoduje wielkie straty w rolnictwie. Znane są
problemy dotyczące chociażby wód gruntowych. Umiejscowienie na terenach
rolniczych kopalni węgla wpłynie nieodwracalnie na charakter tego terenu.
Mieszkańcy Kobyliny, Krobi oraz powiatów gostyńskiego i krotoszyńskiego
wyrażają stanowczy sprzeciw wobec ewentualnego powstania na tym terenie kopalni.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Po pierwsze, kiedy resort gospodarki opublikuje wykaz złóż węgla kamiennego i brunatnego, które pozostaną pod ochroną prawną?
Po drugie, jakimi kryteriami będzie się kierował resort, ustalając kryterium wyboru złóż?
Po trzecie, jaka jest definicja terminu „strategiczne złoże kopalin”?
Po czwarte, czy na terenie powiatu gostyńskiego albo w innych częściach
województwa wielkopolskiego mogą znaleźć się obszary wpisane do wykazu złóż o charakterze strategicznym – a jeżeli tak, to na jakim obszarze?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź
Warszawa, 16 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez panią senator Andżelikę Możdżanowską na 61. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 września 2014 r., przesłane przy piśmie
z dnia 30.09.2014 r., znak: BPS/043-61-2647/14, dotyczące terminu opublikowa-
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nia wykazu złóż strategicznych kopalin podlegających ochronie przed stałą zabudową
i inwestycjami liniowymi, uprzejmie informuję co następuje.
Wymóg określenia w procesach planistycznych i gospodarczych granic obszarów
funkcjonalnych strategicznych złóż kopalin w celu ich prawnej ochrony przed stałą
zabudową i inwestycjami liniowymi wprowadzony został w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 w grudniu 2011 roku. Plan działań służących realizacji KPZK 2030 Rada Ministrów przyjęła w dniu 4 czerwca 2013 r.
Do opracowania wykazu zobowiązany został Minister Gospodarki we współpracy
z Ministrem Środowiska. Jako termin wykonania ustalono III etap realizacji KPZK,
bez wskazywania ścisłej daty.
Problem ochrony złóż dyskutowany w trakcie opracowywania KPZK 2030 dotyczył złóż węgla kamiennego i brunatnego. W dokumencie końcowym pojęcie ochrony
rozszerzone zostało na „ochronę złóż kopalin”, w związku z czym Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o powierzenie koordynacji
realizacji tego zadania Ministrowi Środowiska, który dysponuje wyspecjalizowanymi
służbami geologicznymi i zapleczem naukowym w tej dziedzinie. Po wymianie stanowisk w dniu 27 maja 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju powołana
została Grupa robocza ds. złóż pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej MIiR, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki, która przygotowuje projekt kryteriów zaliczania złóż kopalin
do zasobów strategicznych. W drugim etapie w oparciu o te kryteria przygotowany
zostanie projekt wykazu złóż strategicznych podlegających ochronie. Ustaleń dotyczących rodzaju i czasu działalności oraz rodzaju zabudowy dopuszczalnej na terenie występowania złoża o znaczeniu strategicznym dokona wojewoda we współpracy
z samorządem województwa. Wskazany zostanie również sposób uregulowania prawnego obowiązywania wykazu i termin jego wprowadzenia w życie, np. poprzez zmiany
w ustawie prawo geologiczne i górnicze.
Projekt wykazu powinien być poddany konsultacjom społecznym, co pozwoli na
przedstawienie stanowiska samorządów reprezentujących interesy społeczności lokalnych, ale także na wskazanie strategicznego dla gospodarki znaczenia ochrony
zaproponowanych złóż kopalin.
W tej sytuacji pytanie dotyczące objęcia ochroną złóż węgla występujących na
terenie powiatu gostyńskiego lub w innych częściach województwa wielkopolskiego
należy uznać za przedwczesne.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Sekretarz Stanu
Tomasz Tomczykiewicz
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami drogi krajowe zastępowane nowo wybudowanymi drogami ekspresowymi automatycznie i bez
przekazania jakichkolwiek środków finansowych przechodzą na utrzymanie
gmin. Duża liczba samorządów znalazła się w trudnej sytuacji, gdyż utrzymanie i remonty byłych dróg krajowych wiążą się z bardzo dużymi kosztami. W wielu przypadkach utrzymanie danej drogi w należytym stanie przez
gminy jest praktycznie niemożliwe.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, a następnie
4 października 2013 r. przekazał ją prezydentowi do podpisu. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych została następnie skierowana w trybie
kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest znany termin,
w którym Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w kwestii zgodności z konstytucją wspomnianego projektu.
W uzasadnieniu decyzji prezydenta o skierowaniu ustawy do Trybunału
Konstytucyjnego czytamy: „Zmiana obecnych rozwiązań wymaga z jednej
strony konieczności precyzyjnego określenia w ustawie zadań w zakresie
dróg, jakie mają realizować gminy, powiaty i województwa, z drugiej zaś
konieczność rzeczywistego odciążenia gmin, na których spoczywa dziś koszt
utrzymania odcinków dróg zastępowanych nowymi” – i dalej – „…prezydent
uważa, że propozycje uregulowania powyższej kwestii powinny być opracowane na poziomie rządowym”.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Po pierwsze, czy ministerstwo opracowuje kompleksowe rozwiązania
dotyczące precyzyjnego określenia w ustawie zadań w zakresie utrzymania
dróg, tak aby nie było wątpliwości, która jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za daną drogę, oraz czy przewidywane są środki z budżetu
państwa na wykonywanie wspomnianych zadań?
Po drugie, czy ministerstwo dysponuje danymi, ile dróg krajowych zastąpiono nowo wybudowanymi drogami ekspresowymi? Chodzi o drogi krajowe, których utrzymanie spadło następnie na gminy.
Po trzecie, jakie koszty poniosły gminy w związku z utrzymaniem wspomnianych dróg?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź
Warszawa, 27 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej w sprawie zmian
ustawowych dotyczących zapisu art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), przesłane przy piśmie z dnia
30 września 2014 r. (znak: BPS/043-61-2648/14), informuję, co następuje.
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Art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż odcinek drogi zastąpiony
nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje
pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii dróg gminnych. Oznacza
to, że odcinek drogi nienależący do kategorii drogi gminnej, który został zastąpiony
nowo wybudowanym odcinkiem drogi, z mocy prawa zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Przepis art. 10 ust. 5 ww. ustawy
dotyczy wszystkich odcinków dróg, które zostały zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami dróg, niezależnie od ich długości, położenia czy pełnionej funkcji.
Konsekwencją tego ustawowego uregulowania powinno być przejęcie obowiązków zarządcy drogi zastąpionej przez nowo wybudowaną drogę – przez odpowiedni organ stopnia gminnego w chwili uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.
Jednocześnie należy wskazać, że oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad zostały zobowiązane, aby odpowiednio wcześniej informować organy
samorządowe o planowanym przekazaniu im na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych „starych” odcinków dróg krajowych. Umożliwi to samorządom zaplanowanie w budżetach środków finansowych na utrzymanie „starych”
odcinków dróg krajowych, które staną się „nowymi” drogami gminnymi. Oddziały
GDDKiA zobligowane zostały również do podjęcia starań, aby w wyniku prac budowlanych stan „starych” odcinków dróg krajowych i obiektów inżynierskich nie
ulegał pogorszeniu, a wszelkie zniszczenia nawierzchni „starych” odcinków dróg
krajowych wykorzystywanych jako drogi technologiczne były w odpowiedni sposób
rekompensowane.
Ponadto należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 września
2005 r. K 46/04 wskazał, że wejście w życie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych było skorelowane w czasie z kilkoma zmianami prawa, wprowadzającymi
nowe instrumenty zasilania finansowego samorządów w ogólności i w szczególności
– zmiany w zakresie systemu utrzymania i finansowania dróg. Podstawowe znaczenie dla oceny tego przepisu miały systemowe zmiany zasad finansowania jednostek
samorządu terytorialnego wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80,
poz. 526 z późn. zm.). Zmiana ta zbiegła się w czasie z wejściem w życie art. 10
ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Dotyczy to zarówno nowych dochodów gmin,
jak i zwiększenia ich udziału we wpływach z podatków dochodowych. Udział ten
docelowo osiągnął 39,34% podatku od osób fizycznych, a także 6,71% z podatku
od osób prawnych. Równocześnie TK zauważył, że przekwalifikowanie drogi z mocy
prawa oznacza po pierwsze powiększenie zasobu własności gminy (zwiększenie jej
majątku), po drugie zaś – automatycznie wiąże się z powstaniem obciążeń w postaci
konieczności wykonywania przez właściciela obowiązków zarządcy drogi. Tak więc
regulacja zawarta w art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych ma dwoisty wpływ
na majątek gminy. Z jednej strony przewiduje dla gminy przysporzenie majątkowe,
w postaci powiększenia jej własności o własność „starego” odcinka drogi. Z drugiej
strony taka okoliczność powoduje konieczność ponoszenia wydatków na utrzymanie
nowego przedmiotu własności.
Ponadto należy zauważyć, że na podstawie art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251
z późn. zm.) zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony
dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez:
1. ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych,
2. samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
3. samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.
W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi,
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.
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Zatem jak wynika z powyższego, resort transportu dysponuje środkami jedynie na
drogi krajowe zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Równocześnie informuję, że wynikiem prac parlamentarnych nad poselskimi projektami ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zawierającymi propozycje
zmian przepisów dotyczących rozwiązania przewidzianego w art. 10 ust. 5 ustawy
drogach publicznych jest przyjęta przez Sejm w dniu 13 września 2013 r. ustawa
o zmianie ustawy o drogach publicznych. Ustawa przewiduje obciążenie poszczególnych samorządów adekwatnie do kategorii drogi zastępowanej przez drogę nowo wybudowaną. Zatem:
∙ odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej,
∙ odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi
z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi powiatowej,
∙ odcinek drogi powiatowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi
z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.
Jednocześnie wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi sejmik województwa/rada
powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej/powiatowej odcinek drogi wojewódzkiej/powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka
drogi krajowej/wojewódzkiej zastąpionej nowo wybudowanym odcinkiem drogi. Ten
odcinek drogi wojewódzkiej/powiatowej zostaje wówczas zaliczony do kategorii drogi
powiatowej/gminnej. Zarząd województwa/powiatu informuje zarząd powiatu/wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o zamiarze podjęcia ww. uchwały co najmniej na
30 dni przed jej podjęciem.
W art. 2 projektu ustawy zaproponowano, wprowadzenie przepisu przejściowego,
zgodnie z którym rada gminy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi,
który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie dotychczas obowiązującego art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Wówczas ten odcinek drogi
zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Jednocześnie możliwe będzie dalsze
zastępowanie danego odcinka drogi zgodnie z nowo projektowanymi przepisami.
W dniu 25 października br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podjął decyzję
o skierowaniu ww. ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych do Trybunału
Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
oznacza, że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, przynajmniej do rozpatrzenia wniosku przez sędziów Trybunału.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że podjęcie prac nad zmianami ustawowymi dotyczącymi zapisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jest obecnie przedwczesne bowiem mogłoby prowadzić do opracowywania projektów, które po przeanalizowaniu oczekiwanego wyroku okażą się rozwiązaniami odbiegającymi od stanowiska
Trybunału Konstytucyjnego.
Odnosząc się do kwestii kosztów utrzymania dróg, które na mocy art. 10 ust. 5
ustawy o drogach publicznych zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych, pragnę
zauważyć, że za stan dróg gminnych odpowiadają właściwi zarządcy (wójt, burmistrz,
prezydent miasta), na których terenie się one znajdują. Biorąc pod uwagę istniejący
stan prawny, zgodnie z art. 20 pkt 4 ww. ustawy do zarządcy drogi należy utrzymanie
nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Natomiast w myśl art. 4 pkt 20
ww. ustawy przez utrzymanie drogi rozumie się wykonywanie robót konserwacyjnych,
porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu,
w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.
Każdy zarządca na podległej mu sieci dróg może stosować indywidualne standardy ich utrzymania, które mogą być zróżnicowane przy uwzględnieniu m.in. kategorii i klasy drogi publicznej, natężenia i rodzaju ruchu, jaki po niej się odbywa, oraz
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w szczególności położenia geograficznego, warunków naturalnych i klimatycznych.
Biorąc pod uwagę powyższe resort transportu nie dysponuje danymi odnośnie do
poniesionych kosztów na utrzymanie omawianych dróg. Jednocześnie uprzejmie informuję, że na mocy art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, od grudnia 2003 r.
do końca III kwartału 2014 r. do dróg gminnych zostało zaliczone 1011,7 km dróg.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Poznaniu sprzedała grunty w Staniewie i Psim Polu, należące do tak zwanego Obiektu Rolnego „Rusko”, o powierzchni 358 ha, w skład którego wchodzą: pałac, park,
zespół folwarczny wpisany do rejestru zabytków oraz liczne magazyny i budynki gospodarskie. Grunty te nabył dotychczasowy dzierżawca, któremu
przysługiwało prawo pierwokupu.
W związku z planowaną sprzedażą wymienionych gruntów odbywały
się liczne protesty okolicznych rolników, a także Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Rolnicy złożyli ponadto protest dotyczący formy sprzedaży. Twierdzą
oni, że sprzedaż w takim trybie jest niedopuszczalna ze względu na niedobór
gruntów pozwalających na powiększenie areału gospodarstw. Z informacji
otrzymanych od rolników wynika, że przeciętna wielkość gospodarstw rolnych na tym terenie to niewiele ponad 13 ha. Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa agencja powinna w swej
działalności służyć poprawie struktury agrarnej, a sprzedaż tak dużego gospodarstwa rolnego uniemożliwia przeciętnemu rolnikowi jego nabycie.
Kwestią sporną pozostaje także cena, za którą nabyto powyższą nieruchomość rolną. Cenę sprzedaży gruntów w granicach 27 tysięcy zł za 1 ha
rolnicy uważają za zbyt niską. Jak podkreślają, wolnorynkowa cena kształtuje się na poziomie 70 tysięcy zł za 1 ha. Nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście cena zaoferowana przez ANR nie jest zbyt niska.
W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział w Poznaniu nie określiła zbyt niskiej ceny za zakup wymienionych gruntów rolnych?
2. Jakie argumenty przemawiały za sprzedażą całości areału o powierzchni 358 ha? Czy nie byłoby zasadne podzielenie powyższych gruntów na mniejsze i przeprowadzenie sprzedaży po zakończeniu okresu dzierżawy?
3. Jakie obecnie plany sprzedaży ma Agencja Nieruchomości Rolnych
w odniesieniu do terenu powiatu krotoszyńskiego?
4. Czy planowane są wyłączenia gruntów rolnych ze spółki „Rusko”,
które następnie będą mogły być sprzedane w trybie przetargu?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź
Warszawa, 4.11.2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Andżeliki Możdżanowskiej złożone
podczas 61. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2014 r.
w sprawie sprzedaży przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu nieruchomości położonych w Staniewie i Psim Polu, wchodzących w skład
Obiektu Rolnego „Rusko” uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
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Nieruchomości położone w Staniewie i Psim Polu, wchodzące w skład Obiektu
Rolnego „Rusko”, stanowiące tzw. „Obiekt Rolny Staniew”, zostały sprzedane w dniu
18 czerwca 2014 r. (akt notarialny Rep. A nr 2837/2014) na rzecz dzierżawcy, któremu przysługiwało prawo pierwszeństwa jej nabycia na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.).
Odpowiadając na pytanie dotyczące ustalenia ceny sprzedaży ww. nieruchomości
należy wskazać, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 ww. ustawy cenę nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustala się w wysokości nie
niższej niż wartość tej nieruchomości określona przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uwzględnieniem
oszacowania dokonanego przez niezależnych rzeczoznawców.
Jak wynika ze stanowiska Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 28 października 2014 r. ANR podjęła decyzję o sprzedaży całości areału „Obiektu Rolnego
Staniew” na rzecz dzierżawcy z uwagi na fakt, iż stanowi on zorganizowany obiekt
gospodarczy i rolny, w skład którego wchodzą budynki, budowle, urządzenia, drzewostan oraz grunty rolne, zaś umowa dzierżawy zawarta była na okres do 2026 r.
Odnośnie do rozdysponowania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu krotoszyńskiego należy
wskazać, iż Oddział Terenowy ANR prowadzi aktualnie procedurę sprzedaży „Obiektu
Rolnego Dzierżanów” na wniosek spadkobiercy byłego właściciela, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa jej nabycia na podstawie art. 29 ust. 1 ww. ustawy z dnia
19 października 1991 r., oraz procedurę sprzedaży „Obiektu Rolnego Góreczki”.
Natomiast w kwestii wyłączenia gruntów rolnych z przedmiotu umowy dzierżawy
zawartej przez ANR z Przedsiębiorstwem Rolnym „Rusko” Sp. z o.o. uprzejmie informuję, iż z przedmiotu ww. umowy wyłączono ok. 413 ha gruntów, które zostały następnie rozdysponowane w trybie przetargów na sprzedaż i dzierżawę.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy o prokuraturze, minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii prokuratora generalnego w drodze rozporządzenia
tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe oraz ustala ich
siedziby i obszary właściwości, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania tych jednostek.
Pan Jerzy Kozdroń, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
pismem z dnia 6 czerwca 2014 r. – znak: DPK-I-461-4/14/7 – wywołał duże
niezrozumienie i obawę o losy wymiaru sprawiedliwości w Pleszewie. We
wspomnianym piśmie sekretarz stanu informuje o podjęciu prac legislacyjnych zmierzających do zniesienia Prokuratury Rejonowej w Pleszewie i objęcia jej obszaru właściwości przez Prokuraturę Rejonową w Krotoszynie.
To proponowane przez resort sprawiedliwości rozwiązanie wywołało
falę protestów w powiecie pleszewskim. Szczególne niezrozumienie wzbudza fakt, że w Pleszewie po wejściu w życie nowelizacji ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych, będzie funkcjonował sąd rejonowy a nie
będzie prokuratury. Biorąc pod uwagę zawarte w ustawie kryteria dotyczące zapewnienia właściwego funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości, należy zapewnić spójność w działaniu instytucji, jakimi są prokuratura,
sąd i Policja. Wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań nie dość,
że wpłynie negatywnie na jakość postępowania, to jeszcze zwiększy koszty
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Po pierwsze, czy aktualne są plany dotyczące likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie?
Po drugie, jakimi kryteriami kieruje się Minister Sprawiedliwości przy
planowanej likwidacji wspomnianej prokuratury?
Po trzecie, jakie będą koszty związane z likwidacją prokuratury w Pleszewie, a jakie w związku z prowadzeniem czynności prokuratorów przed
sądem rejonowym w Pleszewie?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź
Warszawa, 14 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej w sprawie
ewentualnych planów likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, przekazane za
pismem z dnia 30 września 2014 r., nr BPS-043-61-2650/14, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Naczelnym organem prokuratury, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), jest Prokurator Generalny. Z uwagi na dokonane z dniem 31 marca 2010 r. rozdzielenie urzędów
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Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, wprowadzone ustawą z dnia
9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 178, poz. 1375,
z późn. zm.), podnieść należy, iż problematyka przedstawiona w oświadczeniu w sensie koncepcyjnym pozostaje obecnie w gestii Prokuratora Generalnego, natomiast
ostateczną decyzję w zakresie tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych prokuratury podejmuje Minister Sprawiedliwości, którego ustawodawca upoważnił, na
podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 13 ustawy o prokuraturze, do
wydawania rozporządzeń normujących tę problematykę.
Prokurator Generalny kilkukrotnie występował do Ministra Sprawiedliwości
z wnioskiem o zniesienie Prokuratury Rejonowej w Pleszewie i objecie jej obszaru
właściwości przez Prokuraturę Rejonową w Krotoszynie. Oprócz potrzeb natury organizacyjnej oraz oszczędności dla funkcjonowania prokuratury, Prokurator Generalny
zwracał uwagę na złe warunki lokalowe Prokuratury Rejonowej w Pleszewie i znaczne
koszty ewentualnego remontu zajmowanych pomieszczeń.
W związku z analizą wniosku Prokuratora Generalnego m.in. uzyskano opinie
władz samorządowych z obszaru właściwości przedmiotowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, z których jednoznacznie wynika sprzeciw wobec pomysłu jej likwidacji.
Pismem z dnia 31 lipca 2014 r., nr PG I A 027/2/14, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował Ministra Sprawiedliwości o odstąpieniu od postulowanego zniesienia Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, wobec przedstawienia przez
władze samorządowe propozycji przeprowadzenia remontu dotychczasowej siedziby
tej jednostki.
Wobec powyższego, w ocenie Ministra Sprawiedliwości, brak jest uzasadnienia dla
działań zmierzających do zniesienia Prokuratury Rejonowej w Pleszewie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W ostatnich latach w Polsce opracowano kilka udanych prototypów samochodów elektrycznych i rozpoczęto ich produkcję. Mam na myśli choćby
samochód Romet 4E, ELV001 z Mielca. Ponadto zawiązywane są dalsze
inicjatywy, na przykład częstochowski Klaster Samochodów Elektrycznych „Autofaza”, powołany przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową
w Częstochowie. Na rynku światowym widać tendencje wzrostowe w zakresie popytu na samochody elektryczne. Polskie projekty są tego przykładem.
Ponadto ceny polskich samochodów elektrycznych są konkurencyjne względem cen zagranicznych koncernów.
W związku z tym proszę o informację, czy w planach rządu jest podjęcie działań, które stanowiłyby zachętę dla nabywców elektrycznych samochodów. Chodzi w szczególności o obniżenie podatku VAT od takich
pojazdów, obniżenie opłat drogowych i innych, które stanowiłyby realną
zachętę dla potencjalnych nabywców, a tym samym wpłynęłyby na popularyzację tej grupy pojazdów i dały szansę na dalszy rozwój tej rodzimej
gałęzi przemysłu.
Z poważaniem
Rafał Muchacki

Odpowiedź
Warszawa, 3 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Rafała Muchackiego
podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 r., przekazanego przy
piśmie z dnia 30 września 2014 r., nr BPS/043-61-2651/14, przedstawiam następujące stanowisko w kontekście działań stanowiących zachętę dla nabywców samochodów elektrycznych. Jednocześnie informuję, iż przedmiotowa odpowiedź uwzględnia
informacje uzyskane od Ministra Finansów i Ministra Gospodarki w zakresie ich
kompetencji.
Wdrożona do prawa polskiego ramowa dyrektywa homologacyjna nr 2007/46/WE
z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych
i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów rozszerzyła ramy prawne dla homologacji typu pojazdów silnikowych na wszystkie pojazdy drogowe, a więc również zasilane wyłącznie elektrycznie
lub o napędzie hybrydowym. Pojazdy o napędzie hybrydowym są objęte zakresem
przepisów homologacyjnych i podlegają tym samym procedurom w ramach homologacji typu pojazdu, jak pojazdy silnikowe. Przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do bezpieczeństwa elektrycznego zawiera regulamin
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EKG ONZ nr 100. Polska przystąpiła do przedmiotowego regulaminu w dniu 23 sierpnia 1996 r., a jego wymagania są również weryfikowane w toku procedury homologacji
typu pojazdu.
Oferta ze strony producentów pojazdów elektrycznych na polskim rynku jest coraz
większa (np. Mitsubishi, Nissan, Renault, Opel, BMW), w tym dotyczy to także polskich
producentów (np. �������������������������������������������������������������
Melex, AMZ Kutno, Arkus & Romet Group, Elipsa ZNTK-Radom, Solaris Bus & Coach). W pierwszej połowie 2014 r. zarejestrowano 34 nowe elektryczne
samochody osobowe, zrealizowano także pierwsze dostawy autobusów elektrycznych
dla komunikacji miejskiej.
W Polsce nie występują aktualnie żadne ogólnopolskie regulacje wprowadzające zachęty do nabywania pojazdów elektrycznych. Zachęty fiskalne (dopłaty do
zakupu takich pojazdów, zmiana systemu podatkowego) nie wydają się obecnie
możliwe do wprowadzenia ze względów budżetowych. Należy również zauważyć, iż
przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem prawa Unii Europejskiej (UE). Oznacza to, iż wszelkie zmiany w tym zakresie mogą odbywać się wyłącznie w ramach przepisów unijnych dyrektyw np. dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej, a państwa członkowskie nie mają swobody w kształtowaniu
zarówno zakresu zwolnień od tego podatku, jak i zakresu stosowania preferencyjnych stawek.
Zgodnie z ww. dyrektywą, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie
obniżone stawki podatku VAT w odniesieniu do określonych kategorii dostaw towarów
i świadczenia usług – wśród tych kategorii brak jest jednak pojazdów elektrycznych,
tym samym nie ma możliwości obniżenia stawki VAT dla dostaw takich pojazdów.
Również zwolnienia od podatku regulowane tą dyrektywą nie wymieniają w ogóle pojazdów samochodowych, bez względu na rodzaj ich napędu.
Wprowadzenie zatem jakichkolwiek preferencji w stosunku do ww. towarów (np.
stawki obniżonej bądź zwolnienia od podatku) byłoby niezgodne z przepisami UE, do
których przestrzegania Polska została zobligowana w traktacie akcesyjnym.
Ulgi lub przywileje dla posiadaczy samochodów elektrycznych i hybrydowych
wprowadziły niektóre polskie miasta: Szczecin, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Toruń,
Zielona Góra, Wałbrzych, Tychy, Tarnów, Grudziądz, Siedlce, Sopot, Kraków, Rybniki i Jastrzębie. W większości z nich wprowadzono minimalną lub zerową stawkę za
parkowanie dla mieszkańców, część wprowadza karty e-parkingowe z abonamentem
o dość zróżnicowanych stawkach (przykładowo: Kraków 100 zł/miesięcznie, Szczecin
30 zł/rocznie). W przypadku Torunia i Krakowa rozważane jest umożliwienie wjazdu
takich pojazdów na starówki. Wprowadzenie ułatwień zapowiadają także Bełchatów,
Koszalin, Gdynia, Bydgoszcz i Łódź.
Resort infrastruktury i rozwoju prowadzi obecnie wspólnie z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad prace analityczne nad koncepcją wprowadzenia w Polsce innych niż dotychczasowe systemów poboru opłat, w tym niewymagających zatrzymania pojazdu. Zakończenie analiz uwzględniających zarówno ekonomiczne jak
i społeczne aspekty sprawy, niezbędnych do określenia kształtu krajowego systemu
poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej przez pojazdy o dopuszczalnej
masie całkowitej poniżej 3,5 t, planowane jest w IV kwartale 2014 r.
W ramach opracowywanej strategii poboru stawki opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t zostały założone na obecnym poziomie,
tj. 10 gr/km, określonym w drodze rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za
przejazd autostradą (Dz. U. z 2012 r. poz. 467) obniżającego wysokość stawek opłat
dla pojazdów lekkich z 20 gr/km celem zwiększenia dostępności autostrad dla ogółu
społeczeństwa.
Równocześnie Ministerstwo Gospodarki przygotowuje się do implementacji dyrektywy dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych uważając, że pojazdy elektryczne są ciekawym i perspektywicznym obszarem zarówno dla przemysłu motoryzacyjnego, jak i transportu, zwłaszcza w miastach (indywidualny, zbiorowy, usługi
komunalne), zgodnie z tym co zostało zawarte we wnioskach raportu Narodowego
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Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z 2011 r. „Elektromobilność – pre – feasibility
study” i opracowaniu Ministerstwa Gospodarki z 2012 r. „Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce”. Napędy alternatywne, w tym
elektryczne znajdą też swoje miejsce w przygotowanym i złożonym przez branżę motoryzacyjną w NCBiR studium wykonalności badawczego programu sektorowego dla
motoryzacji.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, jeśli pracownik wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy wynikającym
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (zazwyczaj jest to sobota), pracodawca jest zobowiązany udzielić mu innego dnia
wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Zatem co do zasady nie jest możliwa wypłata świadczenia pieniężnego – nawet wtedy, gdy jest to dla pracownika względniejsze i jest zainteresowany takim rozwiązaniem – ze względu
na obowiązek zapewnienia mu prawa do odpoczynku.
Zgodnie z art. 15111 kodeksu pracy, jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie
we wskazanym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca
okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego
od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 §1 pkt 1 k.p. za każdą godzinę pracy w niedzielę.
Czy w ocenie ministerstwa nie jest zasadna modyfikacja przepisów kodeksu pracy tak, aby możliwe było alternatywnie na wniosek pracownika
wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia w sytuacji określonej w art. 1513
k.p.? W literaturze prawniczej podkreśla się, że w sytuacji, gdy nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego w sposób przewidziany w art. 1513 k.p., na
przykład ze względu na brak porozumienia co do terminu udzielenia dnia
wolnego lub koniec okresu rozliczeniowego, należy wypłacić pracownikowi
wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe. Skoro zatem dla niektórych
pracowników taka możliwość (finansowa) jest bardziej atrakcyjna niż samo
uzyskanie dnia wolnego, czy nie należy wprost wprowadzić do kodeksu pracy stosownego zapisu usuwającego wątpliwości w tej mierze?
Z wyrazami szacunku
Rafał Muchacki

Odpowiedź
Warszawa, 21.10.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Rafała Muchackiego, złożonym podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września br. w sprawie dni wolnych od
pracy, przekazanym przy piśmie z dnia 30 września br., znak: BPS/043-61-2652/14,
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Zasada pięciodniowego tygodnia pracy została wprowadzona do Kodeksu pracy
od dnia 1 maja 2001 r. Natomiast od dnia 1 stycznia 2004 r. w art. 129 Kodeksu
pracy doprecyzowane zostało, iż ma to być przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.
Wówczas do Kodeksu pracy został także wprowadzony art. 147, zgodnie z którym
w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący
pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od
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pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel,
świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.
Z powyższymi przepisami skorelowany został sposób rekompensaty pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy. Od dnia 1 stycznia 2004 r. do Kodeksu pracy wprowadzony został
art. 1513 z którego wynika, że pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 §1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian
inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego,
w terminie z nim uzgodnionym. Należy podkreślić, że tylko taki sposób rekompensaty
pracy w tym dniu, tj. udzielenie innego dnia wolnego od pracy, pozwala na zapewnienie pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy (w skali roku kalendarzowego) wynikającej z art. 147 Kodeksu pracy.
Niemniej jednak należy przyznać, że taki sposób rekompensaty nie zawsze jest
w praktyce możliwy; dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w dniu
wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy pod koniec okresu rozliczeniowego i nie jest już obiektywnie możliwe
udzielenie mu innego dnia wolnego. W takim przypadku praca ta powinna zostać rozliczona w kategoriach pracy nadliczbowej, a pracodawcy nie powinien być stawiany
zarzut naruszenia przepisów o czasie pracy, tj. nieudzielenia pracownikowi dnia wolnego od pracy zgodnie z wymaganiem art. 1513 Kodeksu pracy.
Niezależnie od powyższego – ze względu na istotne znaczenie przepisów o czasie
pracy dla pracowników i pracodawców – należy uznać, że wpływ na kształt tych przepisów powinni mieć partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe),
reprezentowani w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Zatem
ewentualne modyfikacje zasad rekompensowania pracownikom pracy w dniu wolnym
od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, powinny
być efektem uzgodnień dokonanych między partnerami społecznymi w ramach prac
Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W związku z tym uprzejmie informuję, że kwestia ta była jednym z elementów projektu całościowej regulacji problematyki czasu
pracy w nowym dziale szóstym Kodeksu pracy, przedstawionego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej członkom Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Propozycje
jej uregulowania zmierzały w kierunku ujednolicenia zasad rekompensowania pracy
w niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Dyskusje dotyczące rozwiązań z zakresu czasu
pracy proponowanych w tym projekcie były prowadzone w ramach prac na forum
Zespołu, a także w trakcie posiedzeń roboczych Zespołu, które odbywały się w 2012 r.
Natomiast kwestia rekompensowania pracy w dzień wolny od pracy wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy była podnoszona na forum Zespołu,
jednakże nic była ona dotychczas szczegółowo dyskutowana. Ponadto od żadnej ze
stron reprezentowanych w Zespole nie wpłynął wniosek o podjęcie dyskusji na ten
temat na forum Zespołu.
W planach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest kontynuowanie prac w celu
znalezienia takiego rozwiązania kwestii rekompensowania pracy w dniu wolnym od
pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, które satysfakcjonowałoby zarówno organizacje pracodawców, jak i związki zawodowe.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ireneusza Niewiarowskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Członkami wielu rodzin rolników są osoby niepełnosprawne. Konieczność zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej wymaga zwiększenia obowiązków każdego członka rodziny oraz większych nakładów finansowych.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej przysługuje krewnym, jeżeli nie podejmują oni zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
NSA stwierdził, że na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych dla
rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne nie ma zastosowania pojęcie „rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. Praca we własnym
gospodarstwie rolnym, zarządzanie nim, jest formą aktywności zawodowej
uprawianą w celach zarobkowych. Oznacza to, że nie jest możliwe uzyskanie świadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, w sytuacji, gdy rolnik prowadzi gospodarstwo rolne. Sam fakt
prowadzenia gospodarstwa rolnego pozbawia rolnika prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i nie ma w tym przypadku potrzeby dokonywania
oceny, czy wielkość posiadanego przez niego gospodarstwa, rodzaj upraw,
pozwalałby mu na podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza
rolnictwem, a pracy takiej nie podejmuje (bądź z niej rezygnuje) z powodu
konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną, względem której ciąży na
nim obowiązek alimentacyjny.
KRUS informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej, wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym. Złożone zatem przez rolnika,
jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla
opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub
wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnienie
przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie
wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.
Mieszkańcy wsi zaniepokojeni są perspektywą utraty ubezpieczenia społecznego rolników w obliczu przepisów na przykład uzależniających prawo
do świadczeń emerytalnych od wymaganego okresu składkowego, uzależniających także wysokość świadczenia emerytalnego od liczby zapłaconych
składek. Chcieliby nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS, choć nie mogą też
odmówić opieki najbliższym. Za opiekę powinni być choć po części wynagradzani poprzez pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.
Uważam, że rolnik, a także małżonek rolnika i domownik, pobierający
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla
opiekuna, nie powinien tracić ubezpieczenia społecznego rolników.
Z poważaniem
Ireneusz Niewiarowski
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Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 15 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 13 sierpnia 2014 r. (znak: BPS/043-61-2653-MPPS/14), dotyczące tekstu oświadczenia złożonego przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego podczas 61. posiedzenia Senatu RP, w sprawie osób niepełnosprawnych
w rodzinach rolników, uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 3 ust. 1, obowiązującej od dnia 15 maja 2014 r., ustawy o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (jest to ustawa realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.), w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1403, 1623 i 1650), świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia
przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub
zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1.
potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy przez rolnika, małżonka
rolnika lub domownika, ww. oświadczenie może dotyczyć zarówno okresu od dnia
wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jak i okresu
od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ww. ustawy, za
które dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
W świetle powyższej regulacji, fakt zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestania wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, rolnik, małżonek
rolnika lub domownik rolnika, potwierdza ww. oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Jednocześnie należy wskazać, że w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów, jak i w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nie wprowadzono definicji
zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego ani definicji zaprzestania wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, ani nie odesłano w tym zakresie do innych aktów
prawnych.
W związku z powyższym, ocenę, czy dany rolnik, małżonek rolnika, domownik,
zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, czy też
nie, ustawodawca pozostawił rolnikowi, małżonkowi rolnika, domownikowi. Przepisy
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przewidują innej drogi dowodowej na ww. okoliczność, niż
opisane wyżej oświadczenie. Analogiczne regulacje zawarte są w obowiązującym od
dnia 15 maja 2014 r. art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, dotyczącym przyznawania rolnikom, małżonkom rolników i domownikom rolników specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego.
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Oznacza to, że aby rolnik, małżonek rolnika, domownik, mógł ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne, tj. świadczenia przyznawane w związku z zakończeniem aktywności zawodowej spowodowanym koniecznością
sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, musi zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy – co potwierdza stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
Ponadto, za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne, co do zasady opłacane są z budżetu państwa
składki do ZUS-u na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zgodnie z art. 6 ust. 2a–c
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Dotyczy to również rolników, małżonków rolników i domowników, jeśli otrzymują ww. świadczenia. Istotne jest jednak, że
ww. składki nie są opłacane do ZUS, jeśli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, podlega obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie
odrębnych przepisów.
W związku z powyższym, jeśli rolnik, małżonek rolnika, domownik, otrzymujący ww. świadczenie w związku z zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego/
wykonywania w nim pracy, podlegałby jednocześnie obowiązkowemu ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu w KRUS (na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników), to do ubezpieczenia do ZUS-u nie zostanie zgłoszony. Jeśli zaś obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS nie będzie podlegał, to zgodnie z przepisami ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
będą za niego opłacane ze środków budżetu państwa do ZUS-u.
Osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenia pielęgnacyjne, a więc także rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy, co
do zasady mają także opłacane z budżetu państwa (na podstawie przepisów ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) składki na
ubezpieczenie zdrowotne, chyba że są już ubezpieczone zdrowotnie z innego tytułu.
Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie należą do właściwości
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rozstrzygnięcie, czy dana osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS na podstawie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, należy do kompetencji KRUS.
Także zajęcie wiążącego stanowiska, czy zaprzestanie przez rolnika, małżonka rolnika, domownika prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, potwierdzone opisanym wyżej oświadczeniem złożonym w gminnym organie właściwym
w celu uzyskania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma
wpływ na jego prawo do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w KRUS, należy do
kompetencji KRUS i do KRUS osoba zainteresowana w każdym czasie mogła i może
zwrócić się z ewentualnymi pytaniami w tej sprawie.
Należy jednak zauważyć, że treść komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej KRUS (http://www.krus.gov.pl/komunikaty/dokument/artykul/wazne-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-przyznanie-zasilku-dla-opiekuna-specjalnego-zasilku-opieku/),
dotyczącego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, na podstawie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, wskazuje, że złożenie przez rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie
rolnym, wskazuje na niespełnianie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników. Jeśli, zgodnie z ww. stanowiskiem KRUS, osoba ubiegająca się/otrzymująca
zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne,
w związku z zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim
pracy, zostanie wyłączona z ubezpieczeń społecznych w KRUS na podstawie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, to w ramach otrzymywanego zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, gminny
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organ właściwy przyznający ww. świadczenia powinien zgłosić ją do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i zdrowotnego do ZUS i ze środków budżetu państwa opłacać
składki na ww. ubezpieczenia.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że świadczenia rodzinne, a także zasiłek dla
opiekuna, są świadczeniami przyznawanymi na wniosek osoby zainteresowanej, a nie
z urzędu i do osoby zainteresowanej należy decyzja, czy o dane świadczenia chce się
ubiegać, czy też nie. Jest to istotne zwłaszcza biorąc pod uwagę wpływ zaprzestania
prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, na prawo do ubezpieczenia w KRUS na podstawie ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
wskazany w ww. komunikacie KRUS.
Konieczność uregulowania kwestii prawa rolników, małżonków rolników, domowników do zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego, zrealizowana w drodze obowiązujących od 15 maja 2014 r. zapisów
art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz w art. 17b
ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynikała z treści uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt I OPS 5/12) – w uchwale tej NSA
stwierdził, że świadczenia pielęgnacyjnego nie może otrzymywać rolnik prowadzący
gospodarstwo rolne, gdyż jest w takim przypadku osobą aktywną zawodowo.
Gdyby opisane wyżej, jednolite regulacje nie zostały wprowadzone, to obecnie
wciąż miałyby miejsce przypadki, które miały miejsce po publikacji ww. uchwały NSA,
tj. jedne gminy przyznawałyby rolnikom świadczenie pielęgnacyjne i w konsekwencji
także zasiłek dla opiekuna, a inne gminy wciąż stosowałyby uchwałę NSA i odmawiałyby przyznania rolnikom świadczenia pielęgnacyjnego i w konsekwencji także zasiłku
dla opiekuna.
W świetle powyższej uchwały NSA, wiążącej dla Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, nie jest możliwe przywrócenie/wprowadzenie rozwiązania, w wyniku którego
rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy, którzy nie zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, mogliby otrzymywać specjalny zasiłek
opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, tj. świadczenia dla nieaktywnych zawodowo opiekunów osób niepełnosprawnych.
Ponadto uprzejmie informuję, że właściwe w sprawie ewentualnych zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, np. w wyniku których rolnicy, małżonkowie
rolników i domownicy, mogliby zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS pomimo
złożenia opisanego wyżej oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do którego kompetencji należy ww. ustawa.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 21 października 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na pismo z dnia 30 września 2014 r., znak: BPS/043-6I-2653-MRRW/I4, przy którym przedłożone zostało oświadczenie złożone przez senatora
Ireneusza Niewiarowskiego podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września
2014 r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Warunki podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników określają przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1403, 7, z późn. zm.). W myśl tej ustawy, ubezpieczeniu podlegają rolnicy i ich domownicy, którzy spełniają pozostałe warunki określone w ustawie. Rolnikiem w myśl
art. 6 pkt 1 tej ustawy jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność
rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Przedmiotowe wymagania
mają również zastosowanie w odniesieniu do małżonka rolnika, gdyż jest traktowany
jako rolnik w rozumieniu tej ustawy. Z kolei domownikiem w myśl art. 6 pkt 2 powyższej ustawy jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem
we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa
rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym oraz
nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
W rzeczywistości zatem uznanie, iż dana osoba powinna podlegać ubezpieczeniu
społecznemu oparte jest na domniemaniu określonym w przepisach tej ustawy, że
prowadzi działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym lub w nim stale
pracuje. Jeżeli zatem ta osoba złoży oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w celu nabycia prawa do świadczeń
rodzinnych, odpada podstawowy warunek, zgodnie z którym jest możliwe objęcie tej
osoby ubezpieczeniem społecznym rolników. Ubezpieczenie społeczne rolników co do
zasady ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu. Decyzje w sprawach podlegania ubezpieczeniu oraz
ustania ubezpieczenia wydaje z urzędu lub na wniosek Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub upoważniony pracownik KRUS. Decyzje te mają przy tym
charakter rozstrzygnięć deklaratoryjnych. Innymi słowy, decyzje wydawane są w celu
autorytatywnego stwierdzenia w konkretnej sytuacji faktycznej, że albo osoba, która
dotychczas nie była objęta tym ubezpieczeniem, spełniła określone ustawą wymagania prawne, które uzasadniają objęcie jej tym ubezpieczeniem (decyzja o podleganiu
temu ubezpieczeniu), albo osoba, która dotychczas była objęta tym ubezpieczeniem,
nie spełnia już (przestała spełniać) określone ustawą wymagania prawne, które uzasadniały dotychczas podleganie przez nią temu ubezpieczeniu, i z tej przyczyny w stosunku do niej ubezpieczenie to ustało i wydawana jest decyzja o ustaniu podlegania
temu ubezpieczeniu. W związku zatem z charakterem decyzji o objęciu ubezpieczeniem społecznym rolników, po złożeniu takiego oświadczenia, ustaje ubezpieczenie
społeczne rolników i jeżeli organ rentowy nie poweźmie informacji o złożeniu przedmiotowego oświadczenia jednocześnie z jego złożeniem, wyłączenie z ubezpieczenia
osoby, która je złożyła, następuje w terminie późniejszym z okresem wstecznym.
Pragnę jednocześnie dodać, że za osoby pobierające świadczenia rodzinne w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla
opiekuna, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który przyznał to świadczenie, opła-
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ca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS zgodnie z art. 16 ust. 6b
ustawy z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm.). Z tytułu opłacania składek emerytalnych do ZUS
osoba uprawniona do świadczenia rodzinnego uzyska w przyszłości emeryturę z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych na podstawie 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.). Prawo do emerytury z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla osób które objęła reforma emerytalna, tj. urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., uzależnione jest wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego, a jej wysokość od sumy zaewidencjonowanych składek na koncie emerytalnym ubezpieczonego
w ZUS oraz od wieku przejścia na emeryturę. Jeżeli osoba uprawniona do emerytury
z ZUS nabędzie również prawo do emerytury rolniczej, wypłacane będą jej oba świadczenia. Należy jednak zaznaczyć, że prawo do emerytury rolniczej w myśl przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzależnione jest nie tylko od osiągnięcia wieku
emerytalnego, ale również od posiadania co najmniej 25-letniego stażu ubezpieczeniowego rolniczego. Osobie, która nie nabędzie prawa do emerytury rolniczej, ponieważ nie posiada wymaganego stażu ubezpieczeniowego rolniczego, za okres opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne rolników, zwiększona zostanie przysługująca jej
emerytura z ZUS.
W związku z obawami rolników w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są prace analityczne
mające na celu określenie zasadności ewentualnej nowelizacji obowiązujących obecnie przepisów w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu w okresie pobierania
przedmiotowych świadczeń.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Zofia Szalczyk
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W kontekście stworzonym przez płynące do Polski wielomiliardowe
środki europejskie polskie kolejnictwo potrzebuje podjęcia ważnych decyzji:
w przypadku tego, co już udało się zrobić – o kontynuacji, a w obszarach
pozostających na etapie planów – o modernizacji i wdrażaniu.
Polska kolej w najbliższych latach będzie mogła pochwalić się estetyką dworców, nowymi taborami oraz funkcjonalnością środków ruchomych,
a także infrastruktury. Niestety nie wszystkie plany inwestycyjne idą w podobnym i zadowalającym kierunku. Zaplanowane na mijającą perspektywę finansową inwestycje są w tej chwili realizowane, ale plan najbliższej,
związanej z perspektywą na lata 2014–2020, pozostaje jeszcze na etapie
pomysłu. Nie próbuje się przyśpieszać procedur związanych z planowanymi
na najbliższe lata wydatkami. Jako argument przedstawia się brak akceptacji programów operacyjnych przez Brukselę, co jednak nie przeszkadza
drugiemu głównemu inwestorowi (GDDKiA) w ogłaszaniu kolejnych wielomilionowych przetargów na drogi krajowe.
Opóźnienia formalnoprawne dadzą się we znaki najprawdopodobniej
już w 2016 r. Może niepokoić fakt, że pomimo tak wielu rzeczy do zrobienia,
tak wielu inwestycji do wykonania jesteśmy dopiero na etapie definiowania
tego, co właściwie jest do zrobienia. Wśród tych spraw należy wymienić: kolejową obsługę aglomeracji, modernizacje kolejnych linii kolejowych, wzrost
konkurencyjności kolei w przewozach towarowych, kolej dużych prędkości
i zwiększenie liczby pasażerów.
W związku z nadmiarem planowanych inwestycji oraz z mijającym czasem potrzebnym na ich przygotowanie, chciałbym zapytać Panią Minister
o następujące kwestie.
1. Jakie są priorytety MIR w zakresie inwestycji kolejowych na najbliższe lata?
2. Czy brak formalnego potwierdzenia programów operacyjnych przez
Komisję Europejską jest przeszkodą w przygotowywaniu wstępnych etapów
tworzenia dokumentacji inwestycji?
3. Jaką strategię w celu zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego względem innych, alternatywnych form przewozów towarów przyjęto w MIR?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 22 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego w sprawie wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje kolejowe, przekazane pismem z 30 września 2014 r., znak: BPS/043-61-2654/14, przedstawiam następujące informacje.
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1. Jakie są priorytety MIR w zakresie inwestycji kolejowych na najbliższe lata?
Dla perspektywy finansowej 2014–2020 przyjęto cztery zasadnicze priorytety dotyczące rozwoju linii kolejowych:
∙ zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji kolejowych;
∙ zaoferowanie przewoźnikom kolejowym podwyższonych parametrów technicznych infrastruktury;
∙ przyspieszenie procesu poprawy stanu infrastruktury oraz ściślejsza koordynacja prac inwestycyjnych i utrzymaniowych;
∙ podniesienie parametrów użytkowych ciągów towarowych.
2. Czy brak formalnego potwierdzenia programów operacyjnych przez Komisję Europejską jest przeszkodą w przygotowywaniu wstępnych etapów tworzenia dokumentacji inwestycji?
Brak formalnego zatwierdzenia przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 nie stanowi przeszkody w przygotowaniu
wstępnych etapów tworzenia dokumentacji inwestycyjnej. Wskazane jest, aby projekty przygotowywane były wcześniej aniżeli data zatwierdzenia Programu, gdyż proces
ten wpływa na dojrzałość realizacji rzeczowej projektów. Należy zaznaczyć również, iż
co do zasady poniesione wydatki można będzie uznać za kwalifikowalne, jeżeli zostały
one poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r. Wyjątek stanowią projekty objęte rygorem
stosowania pomocy publicznej, dla których zasady kwalifikowalności ustalane są razem z warunkami wynikającymi z odpowiednich regulacji w zakresie tej pomocy przyjęte na poziomie unijnym oraz krajowym. Jednocześnie należy podkreślić, iż przygotowanie dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych jest procesem
kosztownym. Skala prowadzonych prac projektowych jest ściśle związana z dostępem
środków publicznych, którymi prace te mogą być sfinansowane.
3. Jaką strategię w celu zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego
względem innych, alternatywnych form przewozów towarów przyjęto w MIR?
W celu poprawienia sytuacji w sektorze transportu w Polsce (w tym również towarowego) określone zostały ramy strategiczne na poziomie krajowym, które tworzą
w szczególności:
∙ Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.);
∙ Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r.);
∙ Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu
25 września 2012 r.);
∙ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: regiony, miasta, obszary wiejskie (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.);
∙ Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 (dokument
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2012 r.).
Jest to grupa dokumentów o charakterze ogólnostrategicznym, odnoszących się
do efektywności państwa, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawy
stanu infrastruktury technicznej, w tym transportowej oraz budowy spójności terytorialnej.
Rozwinięcie i uszczegółowienie najważniejszych celów strategicznych Rządu w zakresie transportu zostało przedstawione w średniookresowym strategicznym dokumencie pn. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030
roku), przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r. i określającym
kierunki rozwoju transportu w ramach systemu dziewięciu zintegrowanych strategii
rozwoju kraju.

61. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2014 r.

123

Celem głównym Strategii Rozwoju Transportu (SRT) jest zwiększenie dostępności
transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.
W odniesieniu do transportu kolejowego SRT kładzie nacisk między innymi na:
∙ wzmocnienie roli transportu kolejowego w systemie transportowym;
∙ rozwój przewozów intermodalnych;
∙ zwiększenie wydajności i efektywności infrastruktury kolejowej oraz dostosowaniu jej do potrzeb przewozowych;
∙ wdrażanie nowoczesnych rozwiązań (m.in. ERTMS, TSI, systemy konstrukcji
rozkładów jazdy, systemy informacji).
W zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej, SRT wskazuje następujące kierunki interwencji:
∙ konsekwentna modernizacja i rewitalizacja istniejących linii kolejowych tak, aby
w 2030 r. większa część sieci była w stanie dobrym i aby na sieci TEN-T możliwe
było kursowanie pociągów z prędkością techniczną co najmniej 100 km/h;
∙ rewitalizacja i rozbudowa linii kolejowych w obszarach funkcjonalnych miast
oraz podejmowanie działań poprawiających integrację transportu szynowego
i kołowego;
∙ modernizacja i budowa terminali do obsługi przez kolej intermodalnych przewozów kontenerowych;
∙ modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych;
∙ rozwijanie infrastruktury systemów usprawniających zarządzanie przewozami
pasażerskimi i towarowymi; stopniowe wdrażanie ERTMS na najważniejszych
liniach kolejowych.
Sposób realizacji szczegółowych celów SRT, odnoszących się do transportu kolejowego określa Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020
roku (z perspektywą do 2030 r.), który został przyjęty przez Radę Ministrów 24 września 2014 r. Zapewnia on pełną realizację wymagań nałożonych na państwa członkowskie i wynikających z polityki spójności. Ich spełnienie warunkuje otrzymanie
środków UE, w tym głównie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Funduszu Spójności (tzw. warunkowość ex ante).
Dokumentem stanowiącym narzędzie realizacji polityki Rządu w zakresie strategii
rozwoju transportu kolejowego określonej w SRT oraz wskazującym harmonogram
wykonania zobowiązań wynikających z przyjętych przez Radę Ministrów pozostałych
dokumentów strategicznych związanych z zarządzaniem rozwojem kraju jest przyjęty
przez Radę Ministrów w 2008 r. dokument pn. „Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku”. Obecnie trwa aktualizacja przedmiotowego dokumentu,
której celem jest określenie koncepcji realizacji zadań koniecznych do podjęcia w celu
zwiększenia gospodarczego znaczenia transportu kolejowego w Polsce w perspektywie
do 2030 r. i będzie on miał charakter operacyjno-wdrożeniowy.
Zaktualizowany Master Plan określał będzie cele (główny i operacyjne) z zachowaniem pełnej spójności z zamierzeniami przyjętymi w SRT. Będzie również narzędziem
umożliwiającym realizację SRT zarówno w odniesieniu do poprawy stanu technicznego i obecnych parametrów infrastruktury kolejowej, jak i działań o charakterze prawno-organizacyjnym (w tym legislacyjnym, finansowym i zarządczym).
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Klepacki
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej
Szanowna Pani Minister!
Z dużym zainteresowaniem przeczytałem w jednym z dzienników tekst
zatytułowany „Jak sobie radzą absolwenci uczelni wyższych?”. Jak podkreślają eksperci, liczba młodych ludzi decydujących się na studia jest, w porównaniu z innymi państwami rozwiniętej Europy, zadziwiająco wysoka.
I choć trudno nie wspomnieć o korelacji pomiędzy poziomem wykształcenia
a zatrudnieniem, sytuacja, w której 50% młodych ludzi decyduje się na studia, nie jest dobra dla państwa. Zwłaszcza że, jak deklarują badani, tylko co
piąta osoba z tytułem magistra znajduje pracę w zawodzie.
Przedziwna sytuacja na styku rynku pracy i szkolnictwa jest determinowana przez wiele czynników. Najbardziej rażącym w ostatnim czasie jest
będąca konsekwencją ekonomicznego uzależnienia uczelni od liczby studentów procedura przyjmowania studentów przez niektóre, zwłaszcza te niewielkie, uczelnie. Nie napawają optymizmem głosy o płaceniu za studiowanie czy przyjmowanie na parastudia kandydatów bez matury.
Tę doskonale znaną Pani Minister smutną diagnozę celowo przedstawiłem w pigułce. Okazuje się, że odpowiedź na podstawowy zarzut ze strony
ekonomistów – zarzut bezwartościowości dyplomu – spotyka się z reakcją
uczelni i, co niezmiernie istotne, podległego Pani resortu. Reakcja ta to „Monitoring losów absolwentów”. Ten pomysł, będący skutkiem nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zainteresowanym stronom ma pokazać,
w jaki sposób toczą się losy absolwentów, uczelniom pomóc w dostosowaniu
programu, a ministerstwu – „uzyskać obiektywne i porównywalne informacje
na temat sytuacji absolwenta na rynku pracy”, jak określił to rzecznik Szelecki. Okazuje się jednak, że pomimo swoistego dublowania badań, w rzeczywistości ich wyniki nie są do końca wiarygodne. Pierwszym tego powodem
jest nieprzestrzeganie przez uczelnie wymogu przeprowadzania ankiet – na
dzień dzisiejszy robi to tylko, i aż, osiem na dziesięć uczelni. Oficjalnie. Bo jak
dowiedział się autor wspomnianego artykułu, około 40% absolwentów jednej
z renomowanych polskich uczelni nie wypełniło obowiązku przeprowadzenia
absolwenckiego kwestionariusza. Drugim powodem jest anonimowy charakter badania. W tej formule jest ono kompletnie nieweryfikowalnym źródłem
wiedzy o „losach absolwentów”. Próby ominięcia przywołanych przeszkód
w innowacyjny sposób (współpraca na linii MNiSW – ZUS) zostały przystopowane przez obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.
W związku z opisanymi tu problemami, z jednej strony, oraz próbami ich
rozwiązania, z drugiej strony, kieruję do Pani Minister następujące pytania.
1. Czy przywołane wyniki liczby uczelni prowadzących monitoring oraz
absolwentów niebiorących udziału w badaniach są rzeczywiste? W jaki sposób możemy zwiększyć uczestnictwo w prowadzonych badaniach?
2. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma pomysł na to, jak
zwiększyć wiarygodność przeprowadzanych badań?
3. Na jakim etapie jest planowana współpraca z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych? Czy po utrudnieniach związanych z przywołanymi danymi
osobowymi uda się skonkretyzować wyniki monitoringu?
4. Jakie jeszcze rozwiązania proponuje MNiSW w zakresie dostosowywania programów nauczania do potencjalnej przyszłości na rynku pracy?
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Odpowiedź
Warszawa, 27 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego złożone podczas
61. posiedzenia Senatu w dniu 25 września 2014 r. (BPS/043-61-2655/14) przedkładam poniższe stanowisko.
1. Ministerstwu znane są przedstawione w oświadczeniu dane dotyczące prowadzenia przez uczelnie monitoringu karier zawodowych absolwentów, w tym informacje
o opóźnieniach we wprowadzaniu uczelnianych systemów monitoringu karier oraz
niskiej stopie zwrotu z ankiet skierowanych do absolwentów. Dane te zostały opracowane przez Biuro Analiz Sejmowych na podstawie kwestionariuszy przesłanych do
uczelni na przełomie 2013 i 2014 roku.
Ministerstwo przeprowadziło pogłębioną analizę sposobu monitorowania karier absolwentów przez uczelnie, która wykazała, że wprowadzony w 2011 roku obowiązek
badania losów absolwentów przyniósł pozytywne efekty: uczelnie nawiązały bliższe kontakty z absolwentami, w niektórych przypadkach powołały specjalne komórki zajmujące się monitoringiem lub zainicjowały projekty badawcze i wdrożeniowe w tym zakresie.
Uczelnie dostrzegły też rolę monitoringu jako elementu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i wykorzystują jego wyniki do modyfikowania programów
kształcenia i podejmowania decyzji o wielkości naboru na dany kierunek studiów.
Jednocześnie, analiza dowiodła, że uczelnie nie zawsze realizują ustawowy wymóg
w odpowiedni sposób – daje się zauważyć tendencja niektórych uczelni do utajniania
wyników badań lub ich publikowania w sposób służący jedynie celowi marketingowemu. Także odsetek absolwentów, którzy odpowiadają na ankiety, nierzadko jest
na niskim poziomie, co powoduje, że wyniki tych badań nie mogą zostać uznane za
w pełni wiarygodne.
2. Odpowiedzią na zdiagnozowane powyżej problemy jest wdrożenie centralnego monitoringu karier zawodowych absolwentów z wykorzystaniem danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Monitoring prowadzony będzie corocznie na podstawie danych o absolwentach pochodzących z istniejącego Systemu
Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz danych gromadzonych w ZUS na
kontach ubezpieczonych i płatników składek. Połączenie danych pochodzących z obu
systemów oraz ich anonimizacja będzie dokonywała się w ZUS, co sprawi, że dane nie
będą narażone na utratę poufności. Analizy nieidentyfikowalnych danych jednostkowych dokona MNiSW, a wyniki tej analizy, w postaci zagregowanej, będą publicznie
dostępne.
Należy podkreślić, że uczelnie będą mogły kontynuować podejmowane obecnie
działania w zakresie monitorowania karier absolwentów z wykorzystaniem ankiet.
Badanie ankietowe umożliwia bowiem uzyskanie informacji, które nie mogą zostać
wygenerowane wykorzystując dane ZUS (np. na temat oceny programu studiów z perspektywy rynku pracy). Aby ułatwić uczelniom ich zadanie wprowadzono do ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym przepis, że szkoły wyższe będą mogły przetwarzać
dane osobowe absolwentów. Dotychczas uczelnie musiały uzyskiwać zgodę absolwentów na przetwarzanie danych osobowych, czyli w praktyce najpierw wystąpić z prośbą o zgodę na przesłanie ankiety, a dopiero po uzyskaniu akceptacji przesłać samą
ankietę. Obecnie uczelnie mogą od razu przesłać absolwentom ankietę, co powinno
pozytywnie wpłynąć na liczbę otrzymywanych odpowiedzi.
3. Ustawa wprowadzająca centralny monitoring karier absolwentów weszła w życie w dniu 1 października 2014 r. W trakcie prac nad projektem prowadzone były
szeroko zakrojone uzgodnienia zarówno z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak
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i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. System wdrażany będzie od
2015 r. – w marcu 2015 r. zostanie przeprowadzony pilotaż badania, zaś we wrześniu
2015 r. odbędzie się pierwsze pełne badanie, które będzie następnie corocznie powtarzane. Rozpoczęcie centralnego monitoringu w 2015 r. wynika z ustalenia poczynionego w trakcie wspomnianych uzgodnień, że pierwszym badaniem zostaną objęci
absolwenci z 2014 r. – aby rzetelnie określić powodzenie absolwentów na rynku pracy
niezbędna jest przynajmniej perspektywa 12 miesięcy.
Centralny monitoring umożliwi uzyskanie porównywalnych, rzetelnych i obiektywnych danych na temat sytuacji absolwentów na rynku pracy. Dane te będą przedstawiane w formie zagregowanej na stronie MNiSW, w podziale na uczelnie i kierunki
studiów. Dzięki temu wyniki monitoringu będą służyć kandydatom przy wyborze studiów. Także uczelnie będą mogły korzystać z tych danych kształtując ofertę edukacyjną dostosowaną do rynku pracy.
4. Zwiększenie zatrudnialności absolwentów stanowi jeden z priorytetów MNiSW.
Realizacji m.in. tego celu podporządkowana była reforma systemu szkolnictwa wyższego z 2011 r., która przyznała uczelniom szeroką autonomię w zakresie tworzenia
kierunków studiów dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Kontynuacją zmian była
wspomniana nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r., która
umożliwiła prowadzenie przez uczelnie tzw. studiów dualnych, czyli studiów zakładających występowanie na przemian okresów nauki na uczelni oraz u pracodawcy. Istotne zmiany wprowadzone zostały także w zakresie kształcenia na kierunkach studiów
o profilu praktycznym – nowelizacja przewiduje, że ponad połowa programu studiów
obejmować ma zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (co może być realizowane
przez uczelnie np. poprzez organizację zajęć warsztatowych) a dodatkowo uczelnie zobowiązane są do zapewnienia studentom 3-miesięcznych praktyk zawodowych.
Na poprawę zatrudnialności absolwentów przeznaczone będą znaczne środki w ramach nowej perspektywy finansowej UE. W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wyodrębniona została oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju” z budżetem w wysokości 1,351 mld euro (1,138 mld euro – wkład UE oraz
213 mln euro – wkład krajowy). Uczelnie będą mogły uzyskać wsparcie na dopasowanie programów nauczania w szkołach wyższych do potrzeb rynku pracy, w tym na
rozwijanie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki, wsparcie studiów
o profilu praktycznym, praktyki i staże dla studentów, wsparcie instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier) itp.
Wzmocnieniu szans absolwentów na rynku pracy ma służyć m.in. Program Rozwoju Kompetencji, który zastąpi program kierunków zamawianych. Jego głównym
celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i analitycznych
niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Program ma także za zadanie
wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, angażowanie praktyków do prowadzenia zajęć, kładzenie nacisku na zajęcia warsztatowe, wykorzystanie nowych technologii w edukacji wyższej i wspieranie interdyscyplinarności studiów.
Od bieżącego roku prowadzony jest pilotaż Programu Rozwoju Kompetencji.
Do realizacji wybranych zostało 48 programów prowadzonych przez 39 uczelni na
kwotę 50 mln zł. Wnioski z pilotażu zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad
programem.
Ostateczny kształt PO WER znany będzie po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską. Pierwsze konkursy powinny zostać ogłoszone na początku 2015 r.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Marek Ratajczak
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W przygotowanym przez Fundację Court Watch Polska corocznym raporcie o stanie polskiego sądownictwa możemy zauważyć wiele aspektów, które
wciąż niepokoją i którym należy poświęcić więcej uwagi. Po przeprowadzeniu badań w stu czterdziestu siedmiu sądach w całej Polsce stwierdzono, że
co druga rozprawa rozpoczyna się z opóźnieniem, a prawie co ósma w ogóle
się nie odbywa. Tylko 48% posiedzeń rozpoczyna się punktualnie. W 40%
przypadków przyczyna opóźnienia rozprawy była nieznana obserwującym,
jednak w znacznej mierze (aż 21% przypadków) chodziło o spóźnienie sędziego. Problemem wydaje się też zezwalanie prokuratorom na przebywanie
w sali poza czasem rozprawy – takie uprzywilejowanie oskarżycieli publicznych godzi w poczucie bezstronności sądu oraz w zasadę równości.
W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy jako nowy minister sprawiedliwości zamierza Pan wpłynąć na poprawę organizacji pracy w sądach, aby nie dochodziło do sytuacji, w których
między innymi sędziowie spóźniają się na rozprawy?
2. Czy istnieje możliwość, aby uczestnicy postępowań czekający na rozprawę byli informowani o przyczynie opóźnień? Obecnie w wielu przypadkach ta przyczyna nie jest znana, w związku z czym prace sądu są negatywnie oceniane przez obywateli.
3. Czy ministerstwo zamierza podjąć kroki zmierzające do tego, aby przebywanie prokuratorów na sali rozpraw poza czasem rozprawy było ograniczone? Nad takim pomysłem pracowali poprzedni ministrowie sprawiedliwości, jednak do tej pory nic w tym względzie nie zostało poczynione.
Z poważaniem
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 3.11.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2014 r., przy którym przekazano tekst
oświadczenia złożonego przez Pana senatora Jarosława Obremskiego podczas 61. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Odnosząc się do pierwszego z poruszonych w oświadczeniu zagadnień należy
przyznać, że podniesiony na wstępie złożonego w związku z raportem Fundacji Court Watch Polska „Obywatelski Monitoring Sądów 2013/2014” oświadczenia problem
opóźnień w rozpoczynaniu rozpraw i posiedzeń sądowych, może budzić zaniepokojenie. Punktualność rozpoczęcia każdej rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron i publiczności jest wyrazem nie tylko kultury urzędowania oraz poszanowania wszystkich
uczestników postępowań sądowych, ale również świadectwem należytej organizacji
pracy. Z pewnością wszystkich opóźnień nie da się wyeliminować, ponieważ mają
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one wielorakie przyczyny, często obiektywne, wynikające z przebiegu innych procesów
i posiedzeń, trzeba jednak podejmować takie działania organizacyjne, aby ich skala
była jak najmniejsza.
W zakresie możliwych działań Ministra Sprawiedliwości w tej materii należy przede
wszystkim zwrócić uwagę na ścisłe rozgraniczenie uprawnień nadzorczych Ministra
oraz prezesów sądów w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.), która wprowadza podział na zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów należący
do Ministra Sprawiedliwości oraz nadzór wewnętrzny sprawowany przez prezesów sądów i która precyzyjnie określa uprawnienia nadzorcze w ramach nadzoru zewnętrznego oraz wewnętrznego, tak aby zadania i działania nie krzyżowały się, lecz wzajemnie uzupełniały.
Stosownie zatem do treści art. 9a §2 tej ustawy Minister Sprawiedliwości sprawuje
jedynie zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, polegającą na
zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Nadzór ten dotyczy więc organizacyjnej strony funkcjonowania sądów.
W ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości analizuje informacje roczne o działalności sądów; ustala ogólne kierunki wewnętrznego
nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych; kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych
oraz wydaje stosowne zarządzenia.
Szczególne kompetencje w analizowanym zakresie przypisane zostały natomiast
prezesom sądów, którzy na podstawie przepisów art. 22 i art. 9a §1 ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych, kierują działalnością administracyjną sądów, polegającą m.in. na staraniach o zapewnienie właściwego toku wewnętrznego urzędowania
sądu oraz sprawują wewnętrzny nadzór w tej kwestii. Trzeba też wskazać na przepis
art. 37b §1 przytoczonej ustawy, który precyzując czynności nadzorcze prezesa sądu
w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wymienia m.in. obowiązek badania sprawności postępowania w poszczególnych sprawach, w czym mieści się również terminowość podejmowanych czynności procesowych.
Należy ponadto pamiętać, że zagadnienie przeciwdziałania opóźnieniom w rozpoczynaniu posiedzeń dotyka w istocie spraw o charakterze indywidualnym, dotyczących konkretnego sędziego oraz przyjętego przez niego sposobu prowadzenia
postępowań.
I tak, zgodnie z przepisem §61 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38,
poz. 249, ze zm.) do zakresu czynności przewodniczącego posiedzenia należy w szczególności dbanie o punktualne rozpoczęcie posiedzenia. Stosownie zaś do §12 ust. 1
uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 16/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie
uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, sędzia powinien dbać o porządek
i właściwy przebieg oraz odpowiedni poziom stosowania procedur, w których uczestniczy. Kontrola realizacji rzeczonych obowiązków spoczywa w pierwszym rzędzie na
przewodniczącym wydziału, a także na prezesie właściwego sądu w ramach nadzoru wewnętrznego, pozostającego – jak już wskazano – poza kompetencjami Ministra
Sprawiedliwości.
W stosunku do problemu informowania o przyczynach opóźnienia w rozpoczęciu
rozpraw i posiedzeń należy zauważyć, że w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, ze zm.)
wskazano, że na wywieszonym przed salą sądową, w której odbywa się posiedzenie,
egzemplarzu wokandy odnotowuje się zaistniałe zmiany planowanego czasu rozpoznania danej sprawy, zaś na innym egzemplarzu wokandy, który jest umieszczany
w zbiorze wokand, protokolant wpisuje między innymi godzinę faktycznego rozpoczęcia i ukończenia posiedzenia oraz przyczynę ewentualnej zmiany planowanego czasu rozpoczęcia posiedzenia. Egzemplarz ten podpisują przewodniczący posiedzenia
i protokolant.
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Rzetelne odnotowywanie przez pracowników sądów wspomnianych powyżej danych powinno stanowić informację dla osób zamierzających uczestniczyć w danym
posiedzeniu, a także jest źródłem wiedzy przewodniczącego wydziału o skali problemu punktualności pracy orzeczników w kierowanym wydziale i ewentualnych powodach opóźnień lub innych uchybień. Na tej podstawie powinna zostać podjęta decyzja
w przedmiocie działań naprawczych.
Wypada też zwrócić uwagę, że zgodnie z §4 przytoczonej uchwały Krajowej Rady
Sądownictwa, sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy
sądowniczej. Bez wątpienia rzeczowe wyjaśnienie przyczyn opóźnienia rozpoczęcia
posiedzenia wpływa na podbudowanie autorytetu sądu jako instytucji, zapewniając
jednocześnie stronom poczucie osobistego szacunku oraz wagi ich sprawy, będącej
przedmiotem rozstrzygnięcia.
Omówione wyżej kwestie pozostają przedmiotem analizy w ramach oceny pracy
sędziego przeprowadzanej w toku wizytacji wydziału sądu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 106a §2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oceny pracy sędziego dokonuje się m.in. z punktu widzenia kultury urzędowania, obejmującej kulturę
osobistą i kulturę organizacji pracy, oraz poszanowania praw stron lub uczestników
postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych
zadań bądź funkcji. W oparciu o rzeczoną ocenę sporządza się indywidualny plan
rozwoju zawodowego sędziego. Wyniki owej oceny bierze się także pod uwagę przy
staraniach sędziego o awans w strukturze sądownictwa. Jeśli zatem przypadki tego
typu niewłaściwych zachowań są zgłaszane przez strony, to powinny być odnotowywane przez przewodniczącego, a następnie przedstawione wizytatorowi przy okazji
wizytacji wydziału.
Przechodząc do ostatniego pytania o przebywanie prokuratorów na sali rozpraw
poza posiedzeniami, należy wskazać, że Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega problem, że takie postępowanie może wywoływać u obserwatorów zewnętrznych wątpliwości co do bezstronności sądu, a trudna sytuacja lokalowa nie powinna zwalniać
z obowiązku zagwarantowania prawidłowego przebiegu procesu.
W związku z tym w 2013 r., za sprawą wystąpienia Prokuratora Generalnego, przeprowadzono w Ministerstwie Sprawiedliwości analizę w zakresie funkcjonowania tzw.
„pokojów prokuratorskich” w sądach powszechnych. Z informacji przekazanych przez
dyrektorów sądów apelacyjnych wynikało, że w 154 sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz zamiejscowych wydziałach karnych, usytuowanych w budynkach niebędących jednocześnie siedzibami powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury, nie zostały utworzone i nie funkcjonują pokoje dla prokuratorów. Brak
pokojów prokuratorskich wynikał przede wszystkim z trudnej sytuacji lokalowej, ale
również bliskiej lokalizacji siedziby powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury
oraz braku zgłaszania tego rodzaju potrzeb przez zainteresowanych. Dyrektorzy sądów informowali ponadto, że w niektórych jednostkach, w których utworzono pokoje
prokuratorskie, zostały one z czasem zaadaptowane dla innych celów z powodu niewykorzystywania ich przez prokuratorów.
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało wówczas Prokuratora Generalnego, że zgodnie z „Założeniami do projektowania budynków dla sądów powszechnych
i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury” w sądzie usytuowanym
w budynku niebędącym jednocześnie siedzibą powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, w oddziale administracyjnym lokalizuje się pokój prokuratorów o powierzchni 12 m2. W nowo projektowanych budynkach sądowych oraz adaptowanych
(jeśli pozwalają na to warunki lokalowe), planowane są zatem pomieszczenia dla prokuratorów. W około 40% jednostek sądowych usytuowanych wówczas w budynkach
niebędących jednocześnie siedzibami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie były utworzone i nie funkcjonowały pokoje prokuratorów.
Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się także do dyrektorów sądów apelacyjnych z zaleceniem, by w sądach, w których z uwagi na trudną sytuację lokalową nie
ma możliwości utworzenia odrębnych pomieszczeń dla prokuratorów wygospodarować na ten cel powierzchnię w innych pomieszczeniach. Dyrektorzy zostali również
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zobowiązani do poinformowania o podjętych w tym zakresie działaniach właściwych
miejscowo prokuratorów apelacyjnych. Z dostępnych danych na koniec 2013 r. wynika, że odrębne pomieszczenie dla prokuratorów nie zostało jeszcze zapewnione
w 52 jednostkach sądowych, przy czym sytuacja ta będzie ulegać zmianie w miarę
dokonywanych remontów i inwestycji.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami) odcinek drogi zastąpiony nowym odcinkiem drogi zostaje pozbawiony dotychczasowej
kategorii drogi krajowej i staje się drogą gminną, natomiast nowy odcinek
z chwilą oddania go do użytku otrzymuje kategorię drogi krajowej.
Wiele wątpliwości pozostawia fakt powoływania się GDDKiA na powyższą ustawę w przypadku drogi S8 na odcinku węzeł Rzgów – węzeł Łask.
Nowo wybudowany odcinek drogi nie zastępuje dotychczasowej drogi krajowej nr 12. Poza tym cała droga nr 12 nie spełnia wymogów przepisu art. 7
ust. 1 powyższej ustawy. Na odcinku nowo wybudowanej drogi S8 od węzła
Rzgów do węzła Łask mamy do czynienia z sytuacją, że jedna z gmin nie
będzie czerpała korzyści z drogi S8, bo droga nie przechodzi bezpośrednio
przez tereny gminy, natomiast zobowiązana będzie do przejęcia szesnastokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 12. Obecna sytuacja finansowa samorządów – a już teraz obsługa dróg gminnych stanowi dużą część wydatków – ulegnie pogorszeniu, co może spowodować nie tylko kłopoty z utrzymaniem nowych odcinków dróg, ale również już posiadanych.
W związku z powyższym należy podać w wątpliwość zastosowanie
art. 10 ust. 5 z 21 marca 1985 r. do gmin, które nie osiągną korzyści z przebiegu nowej drogi krajowej, zostaną natomiast obciążone kosztami utrzymania i remontów przekazanych dróg gminnych. W ich przypadku w ogóle nie
ma zastosowania ustawa o zastępowalności dróg krajowych.
Rozwiązaniem byłoby przekazanie środków finansowych gminom, które
są zobligowane do przejęcia dróg krajowych. Swoista subwencja drogowa
stanowiłaby środki celowe przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg
oraz na bieżące remonty.
Wnoszę o wstrzymanie decyzji GDDKiA o przekazywaniu gminom odcinków obecnych dróg krajowych, tym bardziej że wyżej wymieniona ustawa
została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.
Wnoszę także o podjęcie jak najszybszych prac nad zmianami w ustawie
o drogach publicznych, by wyeliminować wątpliwe konstytucyjnie przepisy,
które przenoszą finansowanie starych odcinków dróg na lokalne samorządy,
które już borykają się z problemami finansowymi.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Owczarek

Odpowiedź
Warszawa, 27 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka w sprawie zaliczenia
na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) „starego” odcinka drogi krajowej nr 12 do kategorii
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dróg gminnych w związku z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S8, przesłane przy piśmie z dnia 30 września 2014 r. (znak: BPS/043-61-2657/14), informuję,
co następuje.
Z chwilą oddania do użytkowania nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Łask do węzła Rzgów (sierpień 2014 r.), dotychczasowa droga krajowa
nr 12 na odcinku od węzła Łask do skrzyżowania z drogą krajową nr 91 w Piotrkowie
Trybunalskim, na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) została pozbawiona dotychczasowej
kategorii i zaliczona do kategorii drogi gminnej. Natomiast nowo wybudowany ww. odcinek drogi na mocy art. 10 ust. 4 ustawy o drogach publicznych został zaliczony do
kategorii dróg krajowych.
Art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż odcinek drogi zastąpiony
nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje
pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii dróg gminnych. Oznacza
to, że odcinek drogi nienależący do kategorii drogi gminnej, który został zastąpiony
nowo wybudowanym odcinkiem drogi, z mocy prawa zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Przepis art. 10 ust. 5 ww. ustawy
dotyczy wszystkich odcinków dróg, które zostały zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami dróg, niezależnie od ich długości, położenia czy pełnionej funkcji.
Konsekwencją tego ustawowego uregulowania powinno być przejęcie obowiązków
zarządcy drogi zastąpionej przez nowo wybudowaną drogę – przez odpowiedni organ
stopnia gminnego w chwili uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Jednocześnie należy wskazać, że oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad zostały zobowiązane, aby odpowiednio wcześniej informować organy samorządowe o planowanym przekazaniu im na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych „starych” odcinków dróg krajowych. Umożliwi to samorządom zaplanowanie w budżetach środków finansowych na utrzymanie „starych” odcinków
dróg krajowych, które staną się „nowymi” drogami gminnymi. Oddziały GDDKiA zobligowane zostały również do podjęcia starań, aby w wyniku prac budowlanych stan
„starych” odcinków dróg krajowych i obiektów inżynierskich nie ulegał pogorszeniu,
a wszelkie zniszczenia nawierzchni „starych” odcinków dróg krajowych wykorzystywanych jako drogi technologiczne były w odpowiedni sposób rekompensowane.
Ponadto należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 września
2005 r. K 46/04 wskazał, że wejście w życie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych było skorelowane w czasie z kilkoma zmianami prawa, wprowadzającymi nowe
instrumenty zasilania finansowego samorządów w ogólności i w szczególności – zmiany
w zakresie systemu utrzymania i finansowania dróg. Podstawowe znaczenie dla oceny
tego przepisu miały systemowe zmiany zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
Zmiana ta zbiegła się w czasie z wejściem w życie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Dotyczy to zarówno nowych dochodów gmin, jak i zwiększenia ich udziału we
wpływach z podatków dochodowych. Udział ten docelowo osiągnął 39,34% podatku
od osób fizycznych, a także 6,71% z podatku od osób prawnych. Równocześnie TK zauważył, że przekwalifikowanie drogi z mocy prawa oznacza po pierwsze powiększenie
zasobu własności gminy (zwiększenie jej majątku), po drugie zaś – automatycznie wiąże się z powstaniem obciążeń w postaci konieczności wykonywania przez właściciela
obowiązków zarządcy drogi. Tak więc regulacja zawarta w art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych ma dwoisty wpływ na majątek gminy. Z jednej strony przewiduje
dla gminy przysporzenie majątkowe, w postaci powiększenia jej własności o własność
„starego” odcinka drogi. Z drugiej strony taka okoliczność powoduje konieczność ponoszenia wydatków na utrzymanie nowego przedmiotu własności.
Odnosząc się do kwestii udzielenia gminie pomocy finansowej, należy zauważyć,
że na podstawie art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu
infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) zadania
w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez:
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1. ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych,
2. samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
3. samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.
W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi,
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.
Zatem jak wynika z powyższego, resort transportu dysponuje środkami jedynie na
drogi krajowe zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Ponadto należy wskazać, że w myśl obowiązujących zapisów ustawy o drogach
publicznych, „stary” odcinek drogi krajowej, który z mocy prawa został zaliczony do
kategorii dróg gminnych, może zostać pozbawiony tej kategorii (w trybie art. 7 ust. 2
i art. 10 ust. 1–2) i jednocześnie zaliczony do kategorii dróg powiatowych (w trybie
art. 6a ust. 2) lub wojewódzkich (w trybie art. 6 ust. 2). Ewentualne zmiany kategorii
dróg powinny zostać zainicjowane przez lokalne władze samorządowe i przeprowadzone stosownie do ww. przepisów ustawy o drogach publicznych.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że analogiczna sytuacja miała miejsce m.in.
w przypadku zaliczenia na mocy art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych „starego” odcinka drogi krajowej nr 3 do kategorii dróg gminnych w związku z oddaniem do
użytkowania drogi ekspresowej S3. Wówczas Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 2 sierpnia 2011 r. (I OW 52/11) stwierdził, że „W rozpoznawanej sprawie wybudowane zostały nowe odcinki drogowe (droga S3) i zostały
one oddane do użytku, a to oznacza, że spełnione zostały przesłanki zawarte w omawianym przepisie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, co musiało skutkować
zmianą kategorii dawnej drogi krajowej, oznaczonej nr 3, która z mocy prawa stała się
aktualnie drogą gminną. Zarządcą tej drogi stał się więc Burmistrz Miasta i Gminy M.
(…)”. Ponadto Sąd w przedmiotowym postanowieniu stwierdził, że „Treść cyt. przepisu
jest czytelna i w pełni klarowna, albowiem po wybudowaniu nowego odcinka drogi,
zastępującego poprzednio wybudowany, i oddania go do użytku, odcinek dawnej drogi
uzyskuje – z mocy przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych – status drogi
publicznej o kategorii drogi gminnej”.
Równocześnie informuję, że wynikiem prac parlamentarnych nad poselskimi projektami ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zawierającymi propozycje
zmian przepisów dotyczących rozwiązania przewidzianego w art. 10 ust. 5 ustawy
drogach publicznych jest przyjęta przez Sejm w dniu 13 września 2013 r. ustawa
o zmianie ustawy o drogach publicznych. Ustawa przewiduje obciążenie poszczególnych samorządów adekwatnie do kategorii drogi zastępowanej przez drogę nowo wybudowaną. Zatem:
∙ odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej,
∙ odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi
z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi powiatowej,
∙ odcinek drogi powiatowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi
z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.
Jednocześnie wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi sejmik województwa/rada
powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej/powiatowej odcinek drogi wojewódzkiej/powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka
drogi krajowej/wojewódzkiej zastąpionej nowo wybudowanym odcinkiem drogi. Ten
odcinek drogi wojewódzkiej/powiatowej zostaje wówczas zaliczony do kategorii drogi
powiatowej/gminnej. Zarząd województwa/powiatu informuje zarząd powiatu/wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o zamiarze podjęcia ww. uchwały co najmniej na
30 dni przed jej podjęciem.
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W art. 2 projektu ustawy zaproponowano wprowadzenie przepisu przejściowego,
zgodnie z którym rada gminy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi,
który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie dotychczas obowiązującego art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Wówczas ten odcinek drogi
zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Jednocześnie możliwe będzie dalsze
zastępowanie danego odcinka drogi zgodnie z nowo projektowanymi przepisami.
W dniu 25 października br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podjął decyzję
o skierowaniu ww. ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych do Trybunału
Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
oznacza, że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, przynajmniej do rozpatrzenia wniosku przez sędziów Trybunału.
Odnosząc się do kwestii podjęcia prac nad zmianami ustawowymi dotyczącymi
zapisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, uprzejmie informuję, że podjęcie
takich prac jest obecnie przedwczesne, bowiem mogłoby prowadzić do opracowywania
projektów, które po przeanalizowaniu oczekiwanego wyroku okażą się rozwiązaniami
odbiegającymi od stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Marii Pańczyk-Pozdziej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Nawiązując do pism dyrektora Caritasu Diecezji Gliwickiej, ks. Rudolfa
Badury, skierowanych w czerwcu i lipcu 2014 r. do Tomasza Uhera, p.o. dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach, jak również do Tadeusza Jędrzejczyka, prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w Warszawie, w sprawie nieuzyskania w drodze konkursu kontraktu od 1 lipca 2014 r. w siedemnastu stacjach na świadczenia
w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej i opiekuńczej, oświadczam,
że w pełni zgadzam się z uzasadnieniem dyrektora Caritasu Diecezji Gliwickiej w wymienionych pismach, przesłanych również do Pana Ministra.
Całkowite pominięcie działającego od dwudziestu dwóch lat modelu
kompleksowej i nowoczesnej opieki nad dwustu dwudziestoma pacjentami we współpracy Kościoła i organów administracji publicznej jest jednym
z głównych argumentów świadczących o naruszeniu przez prezesa NFZ
prawa ubezpieczonych do wyboru świadczeniodawcy oraz działaniem na
szkodę standardów długoterminowej opieki nad chorym w domu. Model ten
opiera się na wzorach krajów Unii Europejskiej, gdyż jest prorodzinny, efektywny i tani.
Od początku lat dziewięćdziesiątych Stacje Opieki Caritasu Diecezji Gliwickiej korzystają ze sprawdzonych doświadczeń niemieckiego Caritasu, od
którego pozyskały dotację na rozpoczęcie działalności, a potem zostały wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny oraz samochody. W magazynach
gliwickiego Caritasu znajduje się na przykład kilkanaście tysięcy specjalistycznych urządzeń takich jak łóżka ze sterowaniem elektrycznym, materace przeciwodleżynowe, ssaki, podnośniki, chodniki i wiele innych. To między
innymi podnosi jakość usług, ale też koszty związane z przechowywaniem
sprzętu i dezynfekcją po odbiorze od kolejnych pacjentów. Przy ocenie oferty
nie wzięto tej okoliczności pod uwagę.
Od lipca 2014 r. tylko niektórzy pacjenci byli przejmowani przez prywatne firmy, które dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu zaczęły zatrudniać
pielęgniarki. Sytuacja chorych jest dramatyczna, przyzwyczaili się bowiem
do „swoich” pielęgniarek, rehabilitantów i opiekunów bardzo dobrze wypełniających swoje zadania, do komfortu i spokoju.
W tej sytuacji dyrektor Caritasu Diecezji Gliwickiej skierował 21 lipca
bieżącego roku kolejne pismo do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w Warszawie, wskazując na zagrożenia dla siatki kościelnych placówek pielęgniarskiej opieki domowej pod nazwą Stacje Opieki Caritas. W udzielonej
odpowiedzi z 1 sierpnia bieżącego roku, przesłanej także Panu Ministrowi,
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk odniósł się powierzchownie do przedstawionych problemów, pomijając bogate doświadczenie i długoletnią, wzorową pracę w terenie pielęgniarek Caritasu. Odpowiedź
ta dowodzi braku woli uruchomienia procesów strukturalnych skierowanych
na poprawę długoterminowej opieki zdrowotnej przyjaznej pacjentom.
Z wyrazami szacunku
Maria Pańczyk-Pozdziej
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Odpowiedź
Warszawa, 2014.10.24
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Marii Pańczyk-Pozdziej, złożone na
61. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 września 2014 r., przesłane przy piśmie Marszałka Senatu, z dnia 30 września 2014 r., znak: BPS/043-61-2658/14, w sprawie
nieuzyskania przez Caritas Diecezji Gliwickiej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, uprzejmie
proszę o przyjęcie następujących informacji.
Zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, przeprowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
a także zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy do zadań
dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Natomiast umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta przez Fundusz wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert albo rokowań, o czym stanowi art. 139 ust. 1 ustawy o świadczeniach. Na
gruncie obowiązujących przepisów, 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.
Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów w szczególności stwierdza prawidłowość
ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert, a następnie otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki, o których mowa
w art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach. W części niejawnej konkursu ofert
komisja może wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń
opieki zdrowotnej i ich dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Ponadto, w części niejawnej konkursu
ofert komisja może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby
planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej i ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. Kryteria oceny ofert są określane przez Prezesa Funduszu,
zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach. Szczegółowe parametry
kryteriów oceny, w podziale na rodzaje i zakresy świadczeń opieki zdrowotnej, określa załącznik nr 1 do zarządzenia 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,
ze zm. Parametry kryteriów oceny ofert dla poszczególnych zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zawiera tabela nr 14
załącznika nr 1 do ww. zrządzenia.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że oferty niepodlegające odrzuceniu uszeregowywane są w ramach listy rankingowej od oferty najkorzystniejszej do oferty z najniższą liczbą punktów. Komisja konkursowa dokonuje wyboru ofert celem zawarcia
umowy i uwzględnia w rozstrzygnięciu postępowania te oferty, które w rankingu końcowym osiągnęły największą liczbę punktów. Postępowanie konkursowe jest zatem
sformalizowaną procedurą, która w swoim założeniu ma na celu wyłonienie najlepszych świadczeniodawców, dających gwarancję należytego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższa procedura nie
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dopuszcza elementu uznaniowości, subiektywizmu lub stosowania kryteriów oceny
innych niż wynikające z obowiązującego prawa.
W związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami do przeprowadzonego przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ konkursu ofert, w którym Caritas Diecezji Gliwickiej nie uzyskał umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia wystąpiło
w tej sprawie do ww. Oddziału.
W odpowiedzi Śląski OW NFZ poinformował, iż w dniu 13 marca 2014 r. ogłosił postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Caritas Diecezji Gliwickiej złożył 7 ofert, obejmujących 17 miejsc udzielania świadczeń w następujących
postępowaniach:
kod postępowania

nazwa postępowania

12-14000541/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

pielęgniarska opieka długoterminowa_M. Bytom

12-14000527/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

pielęgniarska opieka długoterminowa_M. Gliwice

12-14pielęgniarska opieka długoterminowa_M. Zabrze
000552/SPO/14/1 /14.2142.026.04/01
12-14pielęgniarska opieka długoterminowa_powiat
000542/SPO/14/1 /14.2142.026.04/01 gliwicki
12-14000534/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

pielęgniarska opieka długoterminowa_powiat
lubliniecki

12-14pielęgniarska opieka długoterminowa_powiat
000533/SPO/14/1 /14.2142.026.04/01 raciborski
12-14000543/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

pielęgniarska opieka długoterminowa_powiat
tarnogórski

Oferty Caritas Diecezji Gliwickiej w ww. postępowaniach nie zostały wybrane
do zawarcia umowy o udzielanie przedmiotowych świadczeń, pomimo że spełniały
wszystkie wymagania formalnoprawne oraz wymogi merytoryczne. W ramach przedmiotowych postępowań konkursowych złożono bowiem oferty, które uzyskały wyższą łączną liczbę punktów. Wskazane w oświadczeniu okoliczności przemawiające
za kontynuacją pielęgniarskiej opieki domowej przez Caritas Diecezji Gliwickiej, jak
doświadczenie czy też wyposażenie w sprzęt medyczny i samochody, były uwzględniane przez komisję konkursową w ramach określonych kryteriów oceny ofert. Zgodnie
ze stanowiskiem Śląskiego OW NFZ, Caritas Diecezji Gliwickiej za wyżej wymienione
kryteria otrzymał maksymalną liczbę punktów. Inne okoliczności, które zostały przywołane w oświadczeniu, tj. wzorowa praca personelu i posiadanie dodatkowego sprzętu rehabilitacyjnego, niewymaganego do realizacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, nie były uwzględniane przez komisję konkursową przy ocenie ofert,
ponieważ kryteria te nie podlegały ocenie, zgodnie z obowiązującym w postępowaniu
konkursowym ww. zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 3/2014/DSOZ.
Mając na uwadze powyższe, należy dodać, że na gruncie obowiązujących przepisów, postępowania konkursowe prowadzone przez oddziały wojewódzkie NFZ są
postępowaniami autonomicznymi. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń, przysługują środki
odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach. W myśl art. 154
tej ustawy, świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu
wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Od decyzji
dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu przysługuje wniosek o ponowne rozpa-

138

61. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2014 r.

trzenie sprawy. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, wydanej na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy, świadczeniodawcy przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.
Odnosząc się do problemu z realizacją od 1 lipca 2014 r. świadczeń w zakresie
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na rzecz pacjentów Caritas Diecezji
Gliwickiej, uprzejmie informuję, że zgodnie z otrzymanymi danymi, Śląski OW NFZ
sfinansował w maju br. świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane przez Caritas
Diecezji Gliwickiej na rzecz 184 pacjentów, natomiast w okresie lipiec – wrzesień
br. świadczeniodawcy wybrani do realizacji przedmiotowych świadczeń przejęli kontynuację opieki nad 67 pacjentami, 43 pacjentów odmówiło realizacji świadczeń,
17 pacjentów zmarło. Z pozostałymi 57 pacjentami lub ich rodzinami nie nawiązano
kontaktu; pacjenci lub ich rodziny nie reagują na przesłane przez Oddział informacje o możliwości kontynuacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej przez
wybranych świadczeniodawców.
Przedstawiając powyższe, należy wskazać, iż korzystanie ze świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych musi odbywać się na zasadach
określonych w ustawie o świadczeniach. Prawem świadczeniobiorcy jest zatem wybór
świadczeniodawcy, ale spośród świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarł umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zgłoszonymi mi przez działającą na rzecz zwierząt organizację Viva problemami w dostępie do informacji publicznych zwracam się do
Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji.
Działająca na rzecz zwierząt organizacja Viva w ramach realizacji swoich zadań statutowych oraz w związku z wypadkami podczas transportu
turystów zaprzęgami konnymi na tatrzańskiej Włosiennicy i prowadzoną
kampanią na rzecz koni z Morskiego Oka próbowała uzyskać od Polskiego
Związku Hodowców Koni informację z ewidencji koni, którą zgodnie z prawem związek zobligowany jest prowadzić. Niestety pomimo licznych prób
uzyskania informacji organizacja Viva otrzymywała odpowiedź odmowną,
nie było także możliwości uzyskania podstawy prawnej tejże odmowy. Ponadto Polski Związek Hodowców Koni nagminnie uchylał się od udzielenia
informacji o kryteriach podmiotowych, jakie muszą być spełnione, aby takie
informacje uzyskać.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
jaka jest procedura uzyskania od Polskiego Związku Hodowców Koni informacji z prowadzonej ewidencji, w szczególności informacji dotyczących padnięcia, ubicia w rzeźni oraz zmiany właścicieli poszczególnych koni?
Ponadto proszę o odpowiedź na pytanie: czy informacje zawarte w prowadzonej przez Polski Związek Hodowców Koni ewidencji stanowią informację publiczną?
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
Warszawa, 2014.10.28
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona podczas
61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 r. w sprawie dostępu do centralnej bazy danych koniowatych, które zostało przekazane przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałka Senatu RP przy piśmie znak BPS/043-61-2659/14 z dnia
30 września 2014 r., uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.), w rejestrze koniowatych gromadzi się dane określone w art. 21 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG
i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149,
str. 3 z 7.06.2008). W świetle art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008, w przypadku wydawania dokumentu identyfikacyjnego lub dokonywania rejestracji uprzednio
wydanych dokumentów identyfikacyjnych, instytucja wydająca rejestruje w swojej
bazie danych przynajmniej następujące informacje dotyczące zwierząt z rodziny koniowatych:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

niepowtarzalny dożywotni numer;
gatunek;
płeć;
maść;
data (dzień, miesiąc i rok) urodzenia;
w stosownych przypadkach, co najmniej ostatnie 15 znaków kodu przekazywanego przez transponder, lub kod transmitowany przez urządzenie radiolokacyjne niezgodne z normą określoną w art. 2 ust. 2 lit. b rozporządzenia
nr 504/2008 wraz z informacją dotyczącą wymaganego systemu odczytu, lub
metoda zastępcza;
g) kraj urodzenia;
h) data wydania i jakakolwiek zmiana dokumentu identyfikacyjnego;
i) nazwisko i adres osoby, której wydano dokument identyfikacyjny;
j) status zarejestrowanych koniowatych lub koniowatych do chowu i produkcji;
k) nazwa zwierzęcia (nazwa nadana przy urodzeniu oraz, jeżeli dotyczy, nazwa
handlowa);
l) znany status zwierzęcia nieprzeznaczonego do uboju w celu spożycia przez ludzi;
m) informacje dotyczące wszelkiego rodzaju duplikatów lub zastępczych dokumentów identyfikacyjnych zgodnie z art. 16 i 17 rozporządzenia nr 504/2008;
n) zgłoszona data śmierci zwierzęcia.
Zgodnie natomiast z art. 13a ust. 3 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt, informacje, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008,
podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy (tj. podmioty prowadzące rejestry koniowatych), niezwłocznie przekazują do centralnej bazy danych koniowatych (CBDK).
W świetle art. 13a ust. 2 przywołanej ustawy, CBDK prowadzi podmiot, o którym
mowa w art. 5 pkt 2, tj. Polski Związek Hodowców Koni.
Jeżeli chodzi o kwestię dostępu do danych zawartych w rejestrze koniowatych,
przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przewidują w art. 16a, że
właściciel koniowatego jest uprawniony do uzyskania informacji zawartych w rejestrze
koniowatych w zakresie danych dotyczących koniowatych będących jego własnością;
jeżeli istnieją rozbieżności między informacjami zawartymi w rejestrze koniowatych
a stanem faktycznym, podmioty prowadzące rejestry koniowatych, na wniosek właściciela koniowatego dokonują aktualizacji tych informacji. Ponadto, w świetle art. 16b
ust. 1 tej ustawy, na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa są publikowane: wykaz, o którym mowa
w art. 4 ust. 5 rozporządzenia nr 504/2008, oraz informacje określone w art. 12
ust. 4, art. 22 oraz art. 23 ust. 3 i 4 akapit trzeci tego rozporządzenia, a zatem m.in.
nazwa, adres oraz sześcioznakowy zgodny z UELN (Universal Equine Life Number) kod
identyfikacyjny CBDK.
Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania
informacji do centralnej bazy danych (Dz. U. Nr 174, poz. 1355), podmiot prowadzący
CBDK zapewnia podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych możliwość wprowadzania informacji bezpośrednio do CBDK, w przypadku korzystania z systemu teleinformatycznego oraz wgląd do tej bazy, a także umożliwia dokonywanie zmian i korekt
informacji przekazanych przez te podmioty. Należy zauważyć, że rejestry koniowatych
prowadzą: Polski Związek Hodowców Koni, Polski Klub Wyścigów Konnych, Związek
Trakeński w Polsce, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków oraz Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie.
Przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przewidują zatem,
że dostęp do informacji zawartych w CBDK mają podmioty, o których mowa w art. 5
tej ustawy oraz właściciel koniowatego – w zakresie danych dotyczących koniowatych
będących jego własnością. Skoro przepisy te regulują komu i w jakim zakresie mogą
być udostępnione informacje zawarte w CBDK, a contrario, należy uznać, że przepisy
ww. ustawy nie dopuszczają możliwości udostępnienia informacji zawartej w CBDK
innym podmiotom niż podmioty prowadzące rejestry koniowatych oraz właściciel koniowatego.
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Jeżeli chodzi natomiast o wątpliwości w zakresie uznania danych zawartych
w CBDK za informację publiczną i udostępnienia ich w trybie przepisów o dostępie do
informacji publicznej, należy zważyć, co następuje.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Jednakże art. 1 ust. 2 tej ustawy stanowi, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów
innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących
informacjami publicznymi, pod warunkiem, że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej,
o którym mowa w art. 9b ust. 1. W zakresie dotyczącym stosowania przywołanego
art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wypowiadały się sądy administracyjne. W wyroku z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt I OSK 2984/12, NSA
w Warszawie stwierdził, że „niedopuszczalne jest stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wówczas, gdy żądane informacje, mające charakter
informacji publicznych, dostępne są w innym trybie, bowiem o ile prawo do informacji
jest zasadą, to jednak wyjątki od niej powinny być ściśle przestrzegane. Nie tylko
bowiem sama ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera ograniczenia w jej
stosowaniu, ale również nie może uchybiać w tym względzie przepisom innych ustaw
odmiennie regulującym te kwestie”.
Podobnie w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. sygn. akt I OSK 2451/11, NSA w Warszawie stwierdził, że „zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. (tj. ustawy o dostępie do informacji
publicznej – przypis DPL) »każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym ustawą«. Jednak w myśl normy kolizyjnej zawartej w art. 1 ust. 2
u.d.i.p »przepisy ustawy nie naruszają innych ustaw określających odmiennie zasady
i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi«. Wykładnia językowa, funkcjonalna i systemowa tego przepisu prowadzi w rezultacie do wniosku, że
jeżeli obowiązują odmienne regulacje ich udostępniania, to będą one miały pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej. Zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy
sformułowanie »nie naruszają« rozumieć należy, że ustawa o dostępie do informacji
publicznej nie może naruszać przepisów innych ustaw odrębnie regulujących zasady
ich udostępniania. Istota odesłania, o którym jest mowa w art. 1 ust. 2 u.d.i.p., dotyczy
takiej sytuacji, że to odrębna ustawa precyzuje zarówno zasady, jaki i tryb dostępu do
informacji publicznej, których zastosowanie wyłączać będzie zasadność ich realizacji
na podstawie u.d.i.p. (por. M. Jabłoński, Udostępnienie informacji publicznej w trybie
wnioskowym, Wrocław 2009 r., s. 30)”.
Podsumowując należy stwierdzić, że dane zawarte w CBDK należy uznać za informację publiczną (indywidualny (odnoszący się do konkretnych osób) rodzaj określonych treści nie determinuje charakteru informacji (publicznej lub nie), stanowiąc co
najwyżej podstawę do odmowy jej udostępnienia w oparciu o art. 5 ustawy o dostępie
do informacji publicznej; zob. np. prawomocny wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 maja
2013 r. sygn. akt II SAB/Łd 36/13), a Polski Związek Hodowców Koni mieści się
w kręgu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (prowadzenie
CBDK stanowi zadanie publiczne, które jest dofinansowywane z budżetu państwa).
Jednakże mając na uwadze, że przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt zawierają przepisy regulujące komu i w jakim zakresie mogą być udostępnione dane zawarte w rejestrze koniowatych (i CBDK), to przepisy te, zgodnie z art. 1
ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej mają pierwszeństwo przed ustawą
o dostępie do informacji publicznej. Oznacza to, że dane zawarte w centralnej bazie danych koniowatych należy udostępniać zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Podmiotowi nieuprawnionemu w świetle ww. ustawy
do uzyskania danych zawartych w CBDK nie powinny być udostępnione takie informacje. Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa
udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej (vide
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art. 16 i 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej), od której stronie przysługuje
odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), a ostatecznie skarga do sądu
administracyjnego.
W prawomocnym wyroku WSA w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt
II SAB/Ol 25/10 dopuszcza się nawet, że w sytuacji gdy wnioskodawca żąda udzielenia informacji publicznych, w stosunku do których tryb dostępu odbywa się na
odrębnych zasadach, „organ nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz zawiadamia jedynie wnoszącego, że żądane dane nie mieszczą
się w pojęciu objętym przedmiotową ustawą”.
Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania
danych w nich zawartych. Przywołany przepis ustawy o dostępie do informacji publicznej wyraża niejako „poszanowanie” dla przepisów odrębnych regulujących sposoby
i zasady udostępniania danych zawartych w określonych rejestrach (ewidencjach i archiwach), którymi w tym zakresie należy kierować się w pierwszej kolejności.
Należy zauważyć, że CBDK, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt, jest jednym z elementów systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, funkcjonującego w Polsce. System ten został utworzony w celu
umożliwienia rejestracji pochodzenia i śledzenia przemieszczeń zwierząt gospodarskich. Jest to jedno z podstawowych narzędzi nadzoru weterynaryjnego nad hodowlą
zwierząt. Art. 16a ustawy, ograniczający dostęp do danych zawartych w odpowiednim
rejestrze koniowatych do właściciela danego koniowatego, ma na celu zapewnienie
gromadzenia wiarygodnych i aktualnych informacji dotyczących koni zarejestrowanych w poszczególnych rejestrach koniowatych, a w konsekwencji w CBDK i całym
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka
Szanowny Panie Prezesie!
W związku z prośbą rodziców Kacpra P. o udzielenie przez mnie pomocy
proszę o przekazanie informacji dotyczących opisanej sprawy.
Kilkanaście miesięcy temu u Kacpra P. wykryto nowotwór kości. Po konsultacjach lekarze z Polski jako jedyną metodę leczenia wskazali amputację
kończyn. Z uwagi na bardzo młody wiek chłopca jego rodzice zdecydowali
się leczyć syna za granicą – klinika niemiecka podjęła się opieki medycznej
w celu uratowania nogi i wyleczenia pacjenta z nowotworu. W trakcie trwania leczenia ortopedycznego zostało włączone również leczenie chemioterapeutyczne.
Z uwagi na to, że leczenie za granicą trzeba było podjąć szybko, rodzice
Kacpra nie mieli możliwości złożenia wniosku zgodnie z procedurą opisaną
w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz
pokrycie kosztów transportu. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem wniosek powinien zostać złożony przed rozpoczęciem leczenia, a rodzice Kacpra P. złożyli wniosek tuż po rozpoczęciu leczenia.
W związku z przedstawioną sytuacją proszę o udzielenie informacji, czy
w wyżej opisanym przypadku istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów
leczenia za granicą. Ponadto proszę o udzielenie informacji dotyczącej procedury zwrotu kosztów chemioterapii w przypadku, gdy pacjent z powodu
innego leczenia zmuszony jest przebywać za granicą.
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
Warszawa, 16 października 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek!
W związku z pismem z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu do Kancelarii Centrali NFZ), w załączeniu którego przesłane zostało oświadczenie złożone przez
senatora – Pana Andrzeja Persona (z dnia 25 września 2014 r.) w sprawie Pana Kacpra P. uprzejmie informuję co następuje.
W dniu 19 września 2014 r. do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynął
wniosek Pana Kacpra P. do Prezesa NFZ o przeprowadzenie poza granicami kraju implantacji protezy rewizyjnej – nowotworowej stawu kolanowego po resekcji nowotworu
kości. W związku z powyższym korzystając z przysługującego Prezesowi NFZ upoważnienia wynikającego z zapisu §8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wniosku o leczenie,
zgodnie z którym Prezes NFZ może zasięgnąć opinii konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny właściwej dla wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych
oraz opinii innych osób lub podmiotów posiadających profesjonalną wiedzę w zakresie
wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych – Prezes NFZ wystąpił z prośbą
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o opinię w sprawie możliwości przeprowadzenia wnioskowanego świadczenia na terenie kraju do konsultanta krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu
ruchu – prof. dr. hab. Pawła Małdyka.
W odpowiedzi na powyższe, w piśmie z dnia 25 września 2014 r. prof. dr hab.
med. Paweł Małdyk poinformował, iż cyt.: „Celem wydania jak najbardziej obiektywnej opinii w tej sprawie uważam za wskazane zaciągnięcie opinii w dwóch najbardziej
doświadczonych w kraju ośrodkach onkologicznych dla dorastających i dorosłych. Te
ośrodki to Klinika Ortopedii i Traumatologii Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego
kierowana przez prof. Tomasza Mazurkiewicza (...). Drugi ośrodek to Klinika Onkologii
Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przy ul. Kasprzaka. Kierownikiem Kliniki jest dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska”.
Mając powyższe na uwadze, Prezes NFZ wystąpił do ww. specjalistów z prośbą
o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. W dniu 6 października 2014 r. do Kancelarii Centrali NFZ wpłynęła opinia prof. dr. hab. Tomasza Mazurkiewicza, ale nadal
oczekujemy na opinię dr n. med. Magdaleny Rychłowskiej-Pruszyńskiej.
Opinie sporządzone przez specjalistów z ww. ośrodków krajowych zostaną niezwłocznie przekazane konsultantowi krajowemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii
narządu ruchu w celu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie.
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku Pana Kacpra P.
zostanie wydana decyzja Prezesa NFZ w sprawie wydania lub odmowy wydania wnioskodawcy zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju.
Ponadto informuję, iż z pisma Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ z dnia 18 września
2014 r. wynika, iż z uwagi na powikłania pooperacyjne i nawrót choroby nowotworowej, w ośrodku niemieckim dokonano – u Pana Kacpra P. – amputacji nogi wraz
z wszczepioną uprzednio protezą.
W odniesieniu zaś do prośby o udzielenie informacji dotyczącej procedury zwrotu
kosztów chemioterapii w przypadku, gdy pacjent z powodu innego leczenia zmuszony
jest przebywać za granicą informuję, iż w celu udzielenia właściwej odpowiedzi niezbędne są dodatkowe informacje w zakresie stanu faktycznego sprawy.
PREZES
Narodowego Funduszu Zdrowia
Tadeusz Jędrzejczyk
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) powinna zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i umocnić zaangażowanie przedsiębiorców, inwestorów niepublicznych i prosumentów w rozwój zielonej energii. Tymczasem
przedłożony projekt budzi wiele wątpliwości.
W projekcie ustawy o OZE jest mowa między innymi o tym, że osoba
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacjach. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyłączają działalność rolniczą z działalności
gospodarczej, ale tylko na potrzeby tej jednej ustawy. W pozostałych przepisach działalność rolnicza, to znaczy na przykład prowadzenie gospodarstwa
agroturystycznego, jest zaliczana do działalności gospodarczej. W związku
z niejasnymi przepisami istnieje ryzyko, że osoby prowadzące działalność
rolniczą nie będą mogły być traktowane jako producenci.
Panie Ministrze, czy nie istnieje obawa, że w związku z różnymi przepisami rolnik, który prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, będzie różnie
traktowany?
Marian Poślednik

Odpowiedź
Warszawa, 23 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 września 2014 r., znak: BPS/043-61-2661/14,
dotyczącego oświadczenia Pana senatora Mariana Poślednika w sprawie stanowiska
dotyczącego umocnienia zaangażowania przedsiębiorców, inwestorów niepublicznych
i prosumentów w rozwój zielonej energii, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących
wyjaśnień.
Odpowiadając na powyższe kwestie należy przede wszystkim wyjaśnić, że ustawa
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w art. 3 zawiera postanowienie wyłączające stosowanie jej przepisów w przypadkach ściśle określonej działalności. Analizując przepis art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, można
wskazać trzy rodzaje działalności, które zostały wyłączone z zakresu stosowania przepisów tej ustawy. Jest to działalność:
1) wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2) agroturystyczna – polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów, a także
3) obejmująca wyrób wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których
mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
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Z omawianego przepisu w sposób jednoznaczny wynika, że wyłączeniu podlega
również działalność agroturystyczna w związku z czym, w ocenie Ministra Gospodarki, nie zachodzi obawa, że rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne i prowadzący jednocześnie działalność wytwórczą w rolnictwie będzie różnie traktowany (jako
nieprowadzący i prowadzący działalność gospodarczą regulowaną przepisami ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej).
Odnosząc się do wątpliwości w zakresie wykonywania działalności przez rolników należy zauważyć, że wyłączenie w art. 3 ustawy pewnych rodzajów działalności
gospodarczej nie pozbawia tej działalności cech działalności gospodarczej a osób ją
wykonujących statusu przedsiębiorcy. Ustawodawca wskazał jedynie, że przepisów
ustawy nie stosuje się do określonej działalności wymienionej w art. 3. Liczne wyroki
sądów wskazują, że sposób ujęcia przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – najpierw zawarty został art. 2 ustawy określający, co jest działalnością gospodarczą, a następnie art. 3, który wskazuje, że przepisów tej ustawy nie stosuje się
do działalności w niej wymienionej – przesądza, iż działalność wytwórcza w rolnictwie
oraz działalność agroturystyczna jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2
tej ustawy, jednakże do tej działalności nie stosuje się pozostałych jej przepisów (w zakresie jej podejmowania, wykonywania i zakończenia).
Z poważaniem
MINISTER
z up. Jerzy W. Pietrewicz
Pełnomocnik Rządu do spraw
Deregulacji Gospodarczych
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Bogusława Śmigielskiego
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W związku z alarmującymi sygnałami przekazywanymi przez pracowników i związek zawodowy maszynistów PKP w Jaworznie-Szczakowej,
a dotyczącymi wstrzymania remontu stacji manewrowej w Jaworznie-Szczakowej, to jest wyłączania z eksploatacji kolejnych torów i rozjazdów,
zwracam się do Pani Minister z niniejszym oświadczeniem.
Na wstępie wskazać należy, iż centrala PKP Cargo przez wiele lat mieściła się w Jaworznie-Szczakowej. Był to drugi pod względem rozsyłu i górki
rozrządowej ośrodek w Polsce. W związku z przeniesieniem centrali PKP do
Tarnowskich Gór rozbudowana infrastruktura stacji kolejowej w Jaworznie-Szczakowej ulega stałej degradacji.
Nie ma jasnego programu modernizacji węzła kolejowego w Jaworznie-Szczakowej, co doprowadza do sytuacji, w której w krótkim czasie może
dojść do jego likwidacji. Należy zwrócić uwagę na to, że duża część pociągów
z kopalń znajdujących się przy Jaworznie-Szczakowej jest wysyłana dwa
razy dłuższą drogą na górkę rozrządową do Tarnowskich Gór, a zatem musi
pokonać wielokilometrową odległość, co generuje dodatkowe koszty.
Wobec wskazanych okoliczności, jak również mając na uwadze dogodne
położenie geograficzne węzła kolejowego w Jaworznie-Szczakowej oraz jego
ogromną rolę w aktualnej i przyszłej polityce transportowej, zwracam się do
Pani Minister z następującym pytaniem: jakie są zamierzenia Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju oraz spółek zależnych od PKP Cargo w stosunku do
tak ważnego centrum kolejnictwa, jakim jest węzeł kolejowy w JaworznieSzczakowej?
Z poważaniem
Bogusław Śmigielski

Odpowiedź
Warszawa, 17 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Bogusława Śmigielskiego
podczas 61. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2014 r.
w sprawie wstrzymania remontu stacji manewrowej w Jaworznie-Szczakowej, przekazane pismem z dnia 30 września 2014 r., znak BPS/043-61-2662/14, informuję, co
następuje.
PKP CARGO SA jest Spółką prawa handlowego działającą jako samodzielny podmiot gospodarczy i wszelkie decyzje w zakresie bieżącego zarządzania leżą w kompetencjach organów statutowych tej Spółki.
Z wyjaśnień przekazanych przez PKP CARGO SA wynika, że rola oraz charakter
pracy stacji Jaworzno-Szczakowa zmieniały się wraz z charakterem pracy przewozowej, jaki można było zaobserwować w ostatnich latach w sektorze kolejowym. Na
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przestrzeni ostatnich dwóch dekad można było zaobserwować gwałtowny i stały spadek potoku wagonów pojedynczych oraz grup wagonowych co sprawia, że niezbędnym staje się koncentracja tych ładunków wokół dużych stacji rozrządowych, tak aby
uczynić ich przewóz opłacalnym. Tym samym maleje rola mniejszych stacji manewrowych, gdyż ilość rozrządzanych na nich wagonów sukcesywnie spada, co sprawia, że
koszty jednostkowe stale rosną.
Ponadto, zmieniające się otoczenie biznesowe miało bezpośredni wpływ na kształtowanie się pracy wykonywanej na stacji Jaworzno-Szczakowa. Pod koniec 2010 r.
w rejonie ciążenia stacji funkcjonowało 5 dużych bocznic: Slag Recycling Sp. z o.o.,
Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki Sekcja Utrzymania Budynków i Środków Transportu
– Grupa Robót i Utrzymania J. Szczakowa, Stacja Paliw Magazyn Zakładowy – Grupa
Magazynowa Nr 3 Jaworzno-Szczakowa, „Idak” Kalarus Krystyna, Czerwińska Dorota,
Sp. z o.o. w D.G. Południowej oraz PHU OPAŁ – ZBYT OLEKSIEWICZ ARTUR. W chwili
obecnej czynne są jedynie 2 bocznice stacyjne: Magazyn Materiałów i Części Jaworzno-Szczakowa i Firma Wielobranżowa „ZENMAR”.
Powyższe miało bezpośredni wpływ na liczbę wagonów rozrządzanych na stacji.
Jeszcze w 2006 r. przeciętny rozrząd dobowy wynosił 297 wagonów, co oznacza, że
miesięcznie przez górkę rozrządową przejeżdżało około 9 tys. wagonów, podczas gdy
obecnie ilości te są wielokrotnie mniejsze i kształtują się następująco:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2049

2267

2246

2427

2676

2205

2183

2818

2216

Obecnie do głównych zadań stacji należy obsługa kluczowych klientów, jakimi są
śląskie kopalnie oraz praca związana z obsługą stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa,
jako stacji retencyjnej. Powyższe oznacza, że nie ma już tak dużej potrzeby korzystania z górki rozrządowej, gdyż pociągi nadawane z kopalń są przesyłkami całopociągowymi, kierowanymi bezpośrednio do stacji przeznaczenia.
Stacja Jaworzno-Szczakowa leży na styku regionów Górnego Śląska i Małopolski
oraz w punkcie krzyżowania się dwóch linii kolejowych, wchodzących w skład ciągu
transportowego E 30 stanowiącego element kolejowej sieci bazowej TEN-T łączącego
między innymi Drezno (Niemcy) – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów (Ukraina),
tj. linii nr 133 Kraków Główny – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i linii nr 134 Jaworzno-Szczakowa – Mysłowice. Obecnie w ramach modernizacji całego ciągu prowadzone są
remonty zarówno na linii 134, jak i 133 przy ruchu jednotorowym dwukierunkowym.
Po zakończonej modernizacji prestiż stacji Jaworzno-Szczakowa z pewnością znacząco wzrośnie, szczególnie w kontekście przewozów towarowych, dla których planowane
jest podniesienie prędkości do 120 km/h.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Klepacki
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Bogusława Śmigielskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (DzU z 2014 r., poz. 40) w terminie dwunastu miesięcy od dnia
jej wejścia w życie, to jest od 19 stycznia 2014 r., zarząd rodzinnego ogrodu działkowego prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe powstałe
z Polskiego Związku Działkowców zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu
działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy. Zwołane zebranie działkowców we wskazanym powyżej terminie może
w drodze głosowania podjąć uchwałę o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu
działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego powstałego z Polskiego Związku Działkowców i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które
przejmie prowadzenie tego ogrodu. Uchwała o wyodrębnieniu rodzinnego
ogrodu działkowego zawiera ponadto postanowienie o przyjęciu statutu oraz
powołaniu komitetu założycielskiego nowego stowarzyszenia ogrodowego.
Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po
stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele
spełniają wymagania określone ustawą.
W ostatnim czasie docierają do mnie niepokojące informacje, że pomimo
podjęcia wyżej wymienionych uchwał o wyodrębnieniu rodzinnych ogrodów
działkowych i spełnieniu wymagań nałożonych umową o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. komitety założycielskie nowych
stowarzyszeń ogrodowych mają problemy z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przyczyną tego jest przedłużające się postępowanie
rejestrowe, które spowodowane jest również składanymi przez Polski Związek Działkowców bezpodstawnymi wnioskami o dopuszczenie do udziału
w poszczególnych sprawach w charakterze uczestnika postępowania. Nadto
sądy rejestrowe często dopiero po upływie trzech miesięcy od złożenia wyżej
wymienionego wniosku dokonują zwrotu z uwagi na zachodzące braki.
Wskazać w tym miejscu należy, że na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (DzU z 2001 r.
nr 79, poz. 855) wniosek o zarejestrowaniu stowarzyszenia sąd rejestrowy
rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż
w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Niezwłoczne rozpoznanie
oznacza, że sąd rejestrowy winien od razu podjąć kroki zmierzające do wydania przewidzianego prawem postanowienia w sprawie wpisu do rejestru.
Wobec okoliczności, iż stowarzyszenia ogrodowe uzyskują osobowość
prawną z chwilą wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego, zwracam
się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Czy istnieje możliwość skrócenia czasu rozpatrywania przez sądy rejestrowe wniosków o zarejestrowanie stowarzyszeń ogrodowych w Krajowym Rejestrze Sądowym tak, aby następowało to niezwłocznie?
2. Czy ministerstwo może podjąć działania w zakresie ułatwienia komitetom założycielskim powołanych stowarzyszeń ogrodowych rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego?
3. Czy ministerstwo może wprowadzić wytyczne, zgodnie z którymi Polski Związek Działkowców – niebędący uczestnikiem postępowania o rejestrację stowarzyszeń ogrodowych w Krajowym Rejestrze Sądowym – nie
będzie uprawniony do zapoznawania się z aktami sprawy w toku postępowania rejestrowego?
Z poważaniem
Bogusław Śmigielski
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Odpowiedź
Warszawa, 3.11.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Bogusława Śmigielskiego złożonym
podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 r., uprzejmie informuję.
1. W związku z pytaniem o możliwość skrócenia czasu rozpatrywania przez sądy
rejestrowe wniosków o zarejestrowanie stowarzyszeń ogrodowych pragnę
zauważyć, że oświadczenie nie wskazuje żadnych konkretnych przykładów
pozwalających ocenić czy czas rejestracji w konkretnym przypadku był zbyt
długi. Co do zasady jednak czas rejestracji stowarzyszenia jest dłuższy niż
czas rejestracji innych podmiotów z uwagi na konieczność doręczenia wniosku przez sąd rejestrowy organowi nadzoru, który ma termin 14 dni na zajęcie
stanowiska w sprawie. Konieczność doręczenia korespondencji organowi nadzoru, czas jaki ma organ nadzoru na zajęcie stanowiska (dłuższy zresztą niż
termin instrukcyjny 7 dni, jaki ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym, j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm. w art. 22 wyznacza sądowi na rozpoznanie innych wniosków), czas obiegu korespondencji
ze stanowiskiem organu nadzoru powodują, iż dla stowarzyszeń rozpoznanie
wniosku znacznie się wydłuża. Czas rozpoznania wniosku z uwzględnieniem
wskazanych wyżej, nakazanych przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) czynności, jest jednak działaniem niezwłocznym. Zaznaczyć należy przy tym, że
z treści samego oświadczenia Pana Senatora Bogusława Śmigielskiego może
wynikać, iż na czas rozpoznania wniosku o rejestrację, wpływają zgłaszane
wnioski Polskiego Związku Działkowców o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania. Minister Sprawiedliwości nie ma
możliwości oceny czy wnioski te są zasadne czy też nie, jest to bowiem materia
należąca do sądu w konkretnym postępowaniu. Wskazać należy, że sąd może
dopuścić osobę zainteresowaną do udziału w sprawie bądź wydać postanowienie odmawiające dopuszczenia do udziału w sprawie, na które – stosownie
do art. 510 §1 zdanie 3 Kodeksu postępowania cywilnego – służy zażalenie.
2. W związku z pytaniem o możliwość podjęcia działań w zakresie ułatwień dla
komitetów założycielskich przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zauważyć należy, że tryb rejestracji, jak również wymagania stawiane stowarzyszeniom, w tym stowarzyszeniom ogrodowym, wynikają z przepisów ustawowych. Ustawodawca zdecydował o stosowaniu do stowarzyszeń ogrodowych
przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i do tej pory nie było informacji
aby były one przez sądy rejestrowe traktowane odmiennie, niż pozostałe stowarzyszenia.
3. W związku z pytaniem o możliwość wprowadzenia wytycznych, które by określiły, że Polski Związek Działkowców – jeżeli nie jest uczestnikiem postępowania
o rejestrację stowarzyszeń ogrodowych – nie będzie uprawniony do zapoznawania się z aktami spraw w toku postępowania rejestrowego wyjaśniam uprzejmie,
że Minister Sprawiedliwości nie ma takiej kompetencji. Kwestię dostępu do akt
rejestrowych reguluje przepis art. 9 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
który przewiduje, iż akta rejestrowe są jawne dla wszystkich. Nawet gdyby nie
było tej regulacji to i tak wskazać należy, że w toku postępowania nieprocesowego, prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie art. 525 Kodeksu postępowania cywilnego akta postępowania
dostępne są za zezwoleniem przewodniczącego każdemu kto potrzebę przejrze-
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nia dostatecznie usprawiedliwi. W świetle powyższych uregulowań brak jest
podstaw do ingerowania przez Ministra Sprawiedliwości w kwestie dostępu do
akt rejestrowych przez Polski Związek Działkowców.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego,
Marii Koc oraz Przemysława Błaszczyka
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Mocno zaskoczyły nas informacje prasowe dotyczące faktu, iż 15 września bieżącego roku przedsiębiorstwo budowlane FB Antczak uzyskało tytuł
Mocnej Firmy Godnej Zaufania 2013. Jak mogliśmy przeczytać w relacji prasowej: „Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania jest przyznawany na podstawie
wyników finansowych podawanych przez przedsiębiorstwa do Krajowego
Rejestru Sądowego, a więc opiera się na wiarygodnych informacjach. Wyróżnienie jest przyznawane firmom dynamicznym i efektywnym, czyli takim,
które w jednym roku jednocześnie uzyskały tytuł «Gepard Biznesu» i «Efektywna Firma» na podstawie kilkuletnich wyników finansowych”. Niestety do
nas docierają inne relacje – fakt, nie prasowe, ale bezpośrednie – od pracowników tejże firmy, to znaczy takie, iż zalega ona z wypłatami wynagrodzeń
pracowniczych jeszcze za rok 2012. Może z tego biorą się takie świetne,
zasługujące na nagrody wyniki finansowe w 2013 r.?
Prosimy zatem o zbadanie, w jaki sposób firma, która jest laureatem
tylu nagród i wyróżnień – między innymi Mister Budownictwa, Złota Kielnia
z Różą oraz certyfikatów Solidnej Firmy, Przedsiębiorstwa Fair Play, Certyfikatu Dewelopera – może zalegać z płatnościami wobec pracowników?!
Prosimy o pochylenie się nad bardzo istotnym problem niekoniecznie
zasłużonych nagród, których patronami niejednokrotnie są resorty, przez
co powstaje niepokojący trend kreowania błędnego wizerunku firmy wobec
konsumentów (nabywców), a także o rozważenie sposobu rozwiązania tej
sytuacji trudnej dla wielu rodzin.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie się sprawą i przesłanie wyjaśnień.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski		
Andrzej Pająk			
Bogdan Pęk			

Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź
Warszawa, 22 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc
i Przemysława Błaszczyka na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 r.,
przekazanego Ministrowi Gospodarki przy piśmie z dnia 30 września 2014 r. znak
BPS/043-61-2664/14, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Gospodarki (MG) nie
jest zaangażowane w organizację konkursów wskazanych w ww. oświadczeniu. Minister Gospodarki nie przyznał także swojej nagrody firmie FB Antczak.
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W Polsce organizowanych jest obecnie bardzo wiele konkursów dotyczących różnych dziedzin życia społecznego. Ich organizatorami są instytucje państwowe, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy gospodarcze, wydawcy, tytuły
prasowe czy wreszcie prywatne firmy, niekiedy specjalizujące się w tego rodzaju działalności na warunkach komercyjnych. Organizacja konkursów i nagradzanie laureatów – osób, firm czy instytucji nie wymaga żadnego zezwolenia, a każdy konkurs ma
swój własny regulamin, którego przepisy zależą wyłącznie od organizatora.
Ministerstwo Gospodarki, nawet w przypadku konkursów o charakterze gospodarczym, nie ma i nie może mieć wpływu na regulamin, kryteria przyznawania nagród
czy skład jury. Wpływ MG na wyniki konkursu jest możliwy tylko w przypadku, gdy
przedstawiciel MG zasiada w jury lub w ramach danego konkursu przyznawana jest
Nagroda Ministra Gospodarki. MG nie organizuje swojego własnego konkursu.
Minister Gospodarki niekiedy obejmuje swoim patronatem konkursy, przede
wszystkim o charakterze proeksportowym, organizowane przez podmioty zewnętrzne.
Może także, na wniosek organizatora, przyznać nagrody dla laureatów konkursu.
Nagrody Ministra Gospodarki są jednym z instrumentów promocji i wspierania
konkurencyjności eksportowej firm, produktów lub usług.
Minister Gospodarki przyznaje nagrody o charakterze finansowym, w formie standardowej statuetki oraz listów gratulacyjnych dla najlepszych firm, działających na
polskim rynku, najlepszych towarów i usług, które wyróżniają się efektami lub dużym
potencjałem eksportowym, za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej, sukcesy w internacjonalizacji działalności i produkty najwyższej jakości mogące z powodzeniem konkurować na rynkach zagranicznych i Europejskim Wspólnym Rynku.
Nagrody Ministra Gospodarki, dla utrzymania ich wysokiej rangi, przyznawane są
corocznie w ograniczonej liczbie przypadków – laureatom konkursów o najwyższym
znaczeniu dla promocji gospodarczej kraju.
O przyznanie nagród Ministra Gospodarki w danym konkursie może ubiegać się
organizacja pracodawców, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, organizacja pozarządowa a także spółka prawa handlowego, które funkcjonują na rynku minimum
3 lata oraz są organizatorem konkursu, w szczególności konkursu objętego patronatem Ministra Gospodarki lub Ministerstwa Gospodarki, którego celem jest promowanie polskich firm, produktów lub usług o potencjale eksportowym.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o ufundowanie nagród w dwóch konkursach
rocznie.
W przypadku konkursów, w których przyznawane są nagrody Ministra Gospodarki, do jury konkursu każdorazowo delegowani są przedstawiciele MG. Zgodnie z przyjętymi przez MG zasadami nagrody Ministra Gospodarki mogą być wręczone tylko takim firmom, które nie zalegają z płatnością podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
przepisów prawa Unii Europejskiej. Dlatego też firmy – laureaci takich konkursów są
zobowiązani złożyć do MG stosowne oświadczenia.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Ilona Antoniszyn-Klik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bohdana Paszkowskiego oraz Andrzeja Pająka
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego,
do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego,
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do wojewody podlaskiego Macieja Żywno
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie
Prokuratorze! Szanowny Panie Wojewodo!
Uzyskaliśmy od wyborców informacje – potwierdzają je dokumenty – że
nastąpiła zmiana przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia budowanej przez obszar gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim. Zamiast
planowanego wcześniej krótszego przebiegu na długości około 7 km przyjęto
nowy wariant, według którego długość tej linii w obrębie gminy Bakałarzewo ma wynieść około 17 km. Ten drugi wariant wywołuje protesty bardzo
dużej grupy mieszkańców gminy, którzy ponoszą kwestię strat związanych
z nowym przebiegiem linii.
Zgłaszane są podejrzenia – nie wiemy czy słuszne, prosimy o ich sprawdzenie – że zmiana przebiegu tej linii została przeprowadzona w interesie
wąskiej grupy właścicieli nieruchomości leżących w obszarze pierwotnie planowanej linii, którzy z uwagi na przebieg linii nabyli te nieruchomości tanio,
a następnie wielokrotnie zyskali na wzroście ich wartości, gdy przebieg linii
został zmieniony. Istnieje przypuszczenie, że właścicielami niektórych działek w obszarze pierwotnie planowanego przebiegu są osoby pełniące ważne
funkcje publiczne i to w ich interesie jest zmiana przebiegu linii.
Zwracamy się do ministra gospodarki i do wojewody podlaskiego
o wnikliwe wyjaśnienie tej sprawy i poinformowanie nas o następujących
kwestiach.
1. Czy rzeczywiście nastąpiła zmiana planowanego przebiegu wspomnianej linii? Jeśli tak, to z jakich powodów?
2. Jakie są koszty tej zmiany?
3. Dlaczego wybrano wariant znacznie dłuższy zamiast krótszego?
4. Czy były w tej sprawie przeprowadzone stosowne konsultacje społeczne?
5. Czy były w tej sprawie protesty społeczne, skargi, a jeśli tak, to jak
zostały załatwione?
Do prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do prokuratora generalnego
zwracamy się o podjęcie właściwych czynności kontrolnych odnośnie do realizacji wspomnianej linii energetycznej, istnieje bowiem obawa, że za zmianami przebiegu linii energetycznych mogą kryć się zjawiska korupcyjne,
zmiany te mogą być dokonywane niekoniecznie w interesie publicznym, lecz
w interesie prywatnym właścicieli nieruchomości.
Nadmieniamy, że jest to druga znana nam podobna historia dotycząca
zmiany przebiegu linii energetycznej; wcześniej podobna zmiana dotyczyła
gminy Lelis w województwie mazowieckim.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bohdan Paszkowski
Andrzej Pająk
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Odpowiedź
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 30 października 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 61. posiedzenia Senatu RP w sprawie zmiany przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia budowanej na obszarze
gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim, przekazane w piśmie z dnia 3 października 2014 r. znak BPS/043-61-2665-MG/14, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Pierwsze wstępne koncepcje połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa
opracowano w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Opierały się na pomyśle budowy linii
400 kV pomiędzy istniejącą stacją elektroenergetyczną Ełk w Polsce oraz stacją Alytus
na Litwie. Koncepcje te nie zostały jednak przełożone na konkretne plany czy projekty
inwestycyjne. Temat powrócił w 2008 r., kiedy to w dniu 12 lutego LIETUVOS ENERGIJA AB i PSE – Operator SA (obecnie PSE SA) jako operatorzy systemów elektroenergetycznych Litwy i Polski zawarli umowę, w której zobowiązali się do opracowania
wstępnego etapu projektu, w tym oceny jego wykonalności. Umowa ta zapoczątkowała opracowanie nowej koncepcji połączenia, która objęła po stronie polskiej 11 dużych zadań inwestycyjnych, w skład których wchodzą zadania związane z budową
4 linii elektroenergetycznych 400 kV, wybudowaniem 5 stacji elektroenergetycznych
i rozbudową 2 kolejnych stacji. Jako inwestycje celu publicznego, służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, realizowane są z poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę ich wymiar: gospodarczy, środowiskowy
i społeczny. Linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk – granica RP (kierunek Alytus) jest
kluczową inwestycją projektu. Inwestycji tej towarzyszył od początku zakrojony na
szeroką skalę program konsultacji społecznych.
Przechodząc do szczegółowych pytań przedstawiam, co następuje:
1. Czy rzeczywiście nastąpiła zmiana planowanego przebiegu wspomnianej
linii? Jeśli tak, to z jakich powodów?
Jak już wspomniałem wyżej, wstępne koncepcje budowy linii elektroenergetycznej
400 kV Ełk – granica RP opracowano w połowie lat 90. ubiegłego wieku. W 2009 r.,
na zlecenie PSE SA, opracowane zostało studium lokalizacyjne tej linii, w którym rozpatrywane było 6 różnych wariantów jej przebiegu. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazano wariant preferowany. Jest to Wariant 4, pokazany na załączonej
mapie*.
W gminie Bakałarzewo głównymi przesłankami wyboru wariantu preferowanego
były: brak kolizji z budynkami mieszkalnymi oraz zminimalizowanie ingerencji w obszar Natura 2000 „Dolina Górnej Rospudy” PLH200022. Czynnikiem decydującym
o wyborze wariantu była analiza przeprowadzona w Raporcie Ocena Oddziaływania na
Środowisko (OOŚ). Na jej podstawie, jak również zebranych w trakcie prowadzonego
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazano Wariant 4 jako
optymalny przebiegu trasy linii. Postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008
*

Załącznik do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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nr 199 poz. 1227), z uwzględnieniem uwag i wniosków ze strony społeczeństwa oraz
po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej.
W przeprowadzonej, w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko
analizie stwierdzono, że wariant ten jest najbardziej korzystny z punktu widzenia oddziaływania na ludzi (trasa linii nie koliduje z zabudową mieszkaniową, w sąsiedztwie
występuje ponadto najmniejsza liczba budynków mieszkalnych) oraz z punktu widzenia oddziaływania na szczególnie cenny przyrodniczo obszar Natura 2000 „Dolina
Górnej Rospudy” (wariant ten koliduje z obszarem na najkrótszym możliwym odcinku, tj. 1,2 km). Warianty 1 i 6, które są zbieżne ze wstępną koncepcją, opracowaną
w latach 90., obejmowały południowe obejście Bakałarzewa, a więc linia elektroenergetyczna przecinałaby obszar Natura 2000 „Dolina Górnej Rospudy” na długości aż
2,3 km. Szerokość kolizji w pasie 2,3 km wymuszałaby postawienie nie mniej niż 3–4
słupów wewnątrz tego obszaru.
Zgodnie z analizami wykonanymi na potrzeby procedury OOŚ prace budowlane
związane z posadowieniem słupów (budowa dróg technologicznych, budowa słupów,
transport materiałów) mogłyby doprowadzić do lokalnych zaburzeń w systemie hydrologicznym oraz do zniszczenia pokrywy roślinnej w samej Dolinie Górnej Rospudy.
Zidentyfikowane w ramach raportu OOŚ oddziaływanie wariantów 1 i 6 odnosi się do
możliwości zaburzenia stosunków wodnych, a tym samym możliwości oddziaływania
na wiele siedlisk i gatunków roślin, dla których ochrony wyznaczony został ten specjalny obszar.
Od rozpoczęcia realizacji inwestycji trwały szeroko zakrojone konsultacje społeczne i rozmowy z mieszkańcami, w wyniku których wprowadzono pewne korekty trasy
linii, m.in. w sąsiedztwie jednej z protestujących mieszkanek. Poza takimi korektami,
nie było zmiany trasy od momentu rozpoczęcia inwestycji.
2. Jakie są koszty tej zmiany?
W związku z tym, że od momentu rozpoczęcia w 2011 r. przygotowania inwestycji,
nie nastąpiła znacząca zmiana trasy linii oraz z uwagi na fakt, iż wybrany wariant
jest optymalny z punktu widzenia środowiskowego, nie można mówić o dodatkowych
kosztach. Jeżeli natomiast chodzi o różnicę w przebiegu trasy w stosunku do wstępnej koncepcji z połowy lat 90., to w chwili obecnej nie można w sposób obiektywny
przeprowadzić porównania, przede wszystkim ze względu na fakt, iż od tamtego czasu
zmieniło się wiele uwarunkowań, w tym przede wszystkim wprowadzono obszary Natura 2000.
Chcę też nadmienić, biorąc pod uwagę kwestię zgodności przebiegu linii Ełk – granica RP, że realizacja Wariantów 1 i 6, które były zbieżne ze wstępną koncepcją trasy
linii, prowadziłaby do naruszenia art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Wynika to z faktu, iż w analizie wariantowej w ramach OOŚ wykazano, że Wariant 1 i 6 mogą znacząco negatywnie oddziaływać na szczególnie cenny przyrodniczo obszar Natura 2000 „Dolina Górnej Rospudy”
PLH200022. Zgodnie z treścią art. 34 ustawy o ochronie przyrody, w takiej sytuacji
przedsięwzięcie może być zrealizowane tylko przy braku wariantów alternatywnych
oraz po spełnieniu wymogu nadrzędnego interesu publicznego (jest to oceniane każdorazowo przez właściwy organ administracji i nie jest to tożsame z inwestycją celu
publicznego) i wykonaniu kompensacji przyrodniczej. W przypadku przedmiotowej
inwestycji istniały alternatywne warianty – i wybrano jako najbardziej optymalny Wariant 4 przebiegu linii.
3. Dlaczego wybrano wariant znacznie dłuższy zamiast krótszego?
Teoretycznie można na mapie połączyć dwa punkty linią i wyznaczyć najkrótszą
trasę. W praktyce nie jest to możliwe między innymi ze względu na różnorakie uwarunkowania środowiskowe, społeczne czy techniczne. Wytyczanie trasy linii rozpoczyna się od określenia na mapie punktu początkowego i końcowego linii, a następnie
nakłada się kolejne warstwy z informacją o zabudowie mieszkaniowej i przemysłowej,
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istniejącej infrastrukturze, planowanych inwestycjach drogowych, gazowych czy kolejowych, studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dane o środowisku naturalnym, tj. obszary chronione (w tym obszary Natura 2000), mokradła
i zbiorniki wodne, parki krajobrazowe, a także dane z wykonanych wcześniej badań
środowiskowych. Te informacje stanowią ograniczenia dla projektowania przebiegu
trasy linii, eliminując część obszarów z lokalizacji dla planowanej inwestycji. W wyniku powyższych działań powstaje kilka wariantów korytarzy, w których możliwy jest
przebieg linii z zachowaniem wymagań obowiązującego prawa, norm i przepisów. Proces ten jest realizowany przez projektantów, posiadających wydane przez organ administracji rządowej uprawnienia projektowe. Następnie, bazując na tak przygotowanym
materiale, dla wszystkich wariantów wykonywana jest inwentaryzacja przyrodnicza,
czyli szczegółowe badania otoczenia wcześniej wyznaczonych wariantów trasy linii.
Chcę w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że w wybranym Wariancie 4 na żadnym odcinku linia nie przebiega nad budynkami mieszkalnymi, a średnie odległości
od zabudowy są kilkukrotnie większe niż wymagają tego polskie i międzynarodowe
normy, dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Warto też
dodać, że tereny zlokalizowane pod linią będą nadal pełnowartościowymi terenami
rolnymi. Wyjątek stanowić będą nieistotne wielkości powierzchni gruntów położonych
bezpośrednio pod słupami – i z tego względu właścicielom tych gruntów wypłacane są
stosowne, dodatkowe odszkodowania. Trzeba zaznaczyć, że ocenę rozwiązań alternatywnych przeprowadza właściwy organ administracji. W przedmiotowej sprawie ocenę
tę przeprowadził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ),
wskazując w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, iż optymalnym wariantem
realizacji przedsięwzięcia jest Wariant 4. W ramach procedury odwoławczej, przedmiotową decyzję podtrzymał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), a Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę w sprawie tego postanowienia.
4. Czy były w tej sprawie przeprowadzone stosowne konsultacje społeczne?
Mając na uwadze kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, we wszystkich realizowanych projektach inwestycyjnych PSE SA ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na szeroko rozumianą komunikację społeczną,
w tym ścisłą współpracę z gminami i ich mieszkańcami. Dlatego też spółka ta podjęła
inicjatywę nawiązywania bezpośredniej współpracy z administracją państwową i samorządową w zakresie inwestycji poprzez podpisywanie listów intencyjnych. W latach 2011–2012 podpisano z wojewodami, marszałkami, starostami, prezydentami
i wójtami siedem listów intencyjnych w trzech województwach: podlaskim (Białystok,
Łomża, Suwałki), warmińsko-mazurskim (Olsztyn, Ełk) i mazowieckim (Ostrołęka,
Siedlce). Sygnatariusze tych listów stwierdzili potrzebę budowy stacji i linii elektroenergetycznych przesyłowych odpowiednio na terenach gmin, powiatów i województw
w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w tej wyjątkowo niedoinwestowanej w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej części Polski. Wszystkie Strony
listów intencyjnych, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes obywateli, wyraziły wolę wzajemnej współpracy i zobowiązały się do podjęcia niezbędnych
działań, aby umożliwić realizację inwestycji. Ustalenia dotyczyły prowadzenia akcji
informacyjnych wśród mieszkańców o programie inwestycyjnym, w celu właściwego
i rzetelnego informowania o prowadzonych inwestycjach, ich terminowego wprowadzenia do dokumentów planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
wszystkich szczebli i uzyskania akceptacji społecznej, również w toku prowadzonych
postępowań administracyjnych, mających istotne znaczenie dla realizacji inwestycji
elektroenergetycznych.
W moim przekonaniu PSE SA, dbając o wysoki standard w zakresie komunikacji
społecznej poza działaniami prowadzonymi indywidualnie, tworzy warunki i stawia
wymagania w tym zakresie wykonawcom realizującym inwestycje. Dlatego każdy wykonawca inwestycji, wyłoniony przez PSE SA w postępowaniu publicznym, jest też
zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami, do intensywnych działań w zakresie komunikacji społecznej. Są to działania polegające
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przede wszystkim na organizacji spotkań z mieszkańcami, przygotowywaniu materiałów i publikacji na temat technologii i sposobu realizacji inwestycji oraz uruchomienia
odpowiedniej strony internetowej. Tak też było w przypadku linii Ełk – granica RP.
Odbyło się wiele spotkań w większych i mniejszych gronach, w których brali udział
mieszkańcy miejscowości położonych przy trasie linii. W okresie luty 2012 – kwiecień 2013 w samym Bakałarzewie odbyło się osiem spotkań, w których brały udział
duże grupy mieszkańców. W każdym ze spotkań brali udział przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora, którzy prezentowali wszystkie aspekty inwestycji, w szczególności
dokładny przebieg trasy linii. Dla uniknięcia wątpliwości w zakresie lokalizacji inwestycji, pokazywano ją zarówno w formie slajdów na podkładach zdjęciowych, jak
i w tradycyjnej, papierowej formie na mapach. Mieszkańcy mieli zatem pełną możliwość zapoznania się z projektowaną trasą oraz wyrażania swoich opinii. Efektem
tych spotkań i rozmów było dokonanie pewnych możliwych do wykonania korekt trasy przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych. Często w spotkaniach brali
udział przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych. Ponadto odbyło się
wiele spotkań w mniejszych grupach oraz z poszczególnymi mieszkańcami. Dodatkowo należy zauważyć, że władze gminne i wojewódzkie w trakcie opracowywania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadziły korespondencję
w ramach obowiązkowych konsultacji, w których to udzielały wyjaśnień i odpowiedzi
na wątpliwości i pytania mieszkańców.
Trzeba również podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
(ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. 2008
nr 199 poz. 1227 oraz kodeksem postępowania administracyjnego) RDOŚ w Białymstoku oraz w trakcie postępowania odwoławczego GDOŚ, informowały strony postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o podejmowanych czynnościach na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem zaskarżonej decyzji umożliwiono stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów
oraz zgłoszenie ewentualnych wniosków i uwag. Obwieszczenia wydawane przez RDOŚ
w Białymstoku w toku postępowania były wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie
organu oraz zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, co
zgodne jest z utrwaloną praktyką tego organu stosowaną jednolicie względem wszystkich prowadzonych postępowań administracyjnych. Ponadto organ pierwszej instancji każdorazowo zwracał się do organów gmin, właściwych miejscowo ze względu na
lokalizację inwestycji oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
z prośbą o publiczne ogłoszenie przekazywanego w załączeniu obwieszczenia. Stronom postępowania został zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania,
a wnioski zgłaszane w jego trakcie były każdorazowo przez RDOŚ i GDOŚ rozpatrywane, co znalazło swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniach do wydawanych decyzji.
5. Czy były w tej sprawie protesty społeczne, skargi, a jeśli tak, to jak zostały
załatwione?
W toku przygotowania inwestycji występowały przypadki protestów i skarg grup
oraz pojedynczych właścicieli nieruchomości. Można je podzielić na dwie kategorie –
wystąpienia do Wykonawcy i Inwestora oraz skargi do władz i sądów. W przypadku
wystąpień właścicieli do Wykonawcy i PSE SA, na wszystkie – zarówno Wykonawca jak i PSE SA udzielali wyczerpujących odpowiedzi – żadne pismo nie pozostaje
bez odpowiedzi. Jeżeli chodzi o wystąpienia do władz i sądów, to dotyczyły one m.in.
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji administracyjnych z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
1997 nr 115 poz. 741), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji czy
też decyzji o pozwoleniu na budowę.
Należy zauważyć, że wszystkie wystąpienia czy skargi, kierowane dotychczas do
władz administracyjnych i samorządowych, jak również do sądów administracyjnych,
zostały odrzucone, co wskazuje na zasadność i zgodność z prawem działań związanych z przedmiotową inwestycją. Trzeba jednocześnie podkreślić, że olbrzymia więk-
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szość właścicieli nieruchomości nie brała udziału w protestach i skargach oraz wyraziła zgodę na budowę linii.
6. Podejrzenie o to, że zmiana przebiegu linii została przeprowadzona w interesie wąskiej grupy właścicieli nieruchomości leżących w obszarze pierwotnie planowanej linii, którzy z uwagi na przebieg linii nabyli te nieruchomości tanio, a następnie wielokrotnie zyskali na wzroście ich wartości,
gdy przebieg linii został zmieniony. Istnieje przypuszczenie, że właścicielami niektórych działek w obszarze pierwotnie planowanego przebiegu są
osoby pełniące ważne funkcje publiczne i to w ich interesie jest zmiana
przebiegu linii.
W tym miejscu pragnę wyraźnie podkreślić, że PSE SA – jako inwestorowi, nieznane są tego rodzaju przypadki. Jak wskazałem wyżej, o wyborze trasy linii decyduje
wiele kryteriów, w tym przede wszystkim uwarunkowania środowiskowe. Biorąc pod
uwagę kryteria wyboru trasy linii, przeprowadzonego w trakcie opracowania studium
lokalizacyjnego i analizy wielokryterialnej oraz prowadzenia procedury wydawania decyzji administracyjnych, tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
jak również wydane już pozwolenia na budowę czy uchwalenie dokumentów planistycznych – w żadnym momencie nie wskazują one na słuszność tezy zawartej w tym
pytaniu. W żadnym przypadku ustalanie trasy linii, szczególnie na etapie studiów lokalizacyjnych, nie jest związane i nie zależy od identyfikacji właścicieli poszczególnych
nieruchomości.
Chcę też dodać, że budowa linii nie powoduje wzrostu wartości gruntu. Na nieruchomościach, przez które przebiega linia, ustanawiana jest służebność przesyłu, za
które to prawo przysługuje właścicielowi stosowne wynagrodzenie, zawierające w sobie również odszkodowanie za utratę części wartości gruntu. Wysokość tego wynagrodzenia i odszkodowania opiera się na wycenie rzeczoznawców majątkowych. Należy
też zaznaczyć, że absolutna większość właścicieli nieruchomości położonych na trasie
linii wyraziła zgodę na budowę linii i na proponowane wynagrodzenia (właściciele ponad 90% ilości wszystkich nieruchomości (działek) położonych na trasie linii, w tym
ponad 80% nieruchomości położonych w gminie Bakałarzewo), co wskazuje na obiektywną ich wycenę. Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadkach spornych Wykonawca proponuje właścicielom nieruchomości dokonanie wyceny przez rzeczoznawców
wyznaczonych przez tych właścicieli, zaznaczając, że pokryje koszty takiej wyceny.
Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia zostaną przyjęte jako wyczerpująca odpowiedź na zagadnienia podniesione w oświadczeniu złożonym przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Warszawa, 21 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pani Marii Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałek Senatu
z 30 września 2014 r. przekazujące oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza
Wojciechowskiego, Bohdana Paszkowskiego, Andrzeja Pająka na 61. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 września 2014 r. – w którym zwracają się do Prezesa NIK o zbadanie sprawy zmiany przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia na obszarze
Gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim informuję, co następuje.
Z rozpoznania przeprowadzonego przez Izbę wynika, że zagadnienia dotyczące
przebiegu linii wysokiego napięcia w Gminie Bakałarzewo były przedmiotem interpelacji z 24 lutego 2014 r. (nr 25919) posła Adama Rybakowicza, na którą wyczerpującej odpowiedzi udzielił 16 kwietnia 2014 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski1. Odpowiedź ta dotyczyła m.in. wyboru
wariantów lokalizacyjnych linii energetycznej na trasie Ełk – granica państwa, w tym
w gminie Bakałarzewo. Podano w niej m.in., że w ramach postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku (zwanej dalej RDOŚ) zostało przeanalizowanych sześć
wariantów lokalizacyjnych tej trasy pod kątem czterech kryteriów (środowiskowych,
długość linii, kolizji drogowych i kolizji z budynkami). Jako optymalny wybrano wariant, w którym nie występują budynki – nie ma więc konieczności wyburzeń.
Przebieg tej inwestycji uwarunkowany był głównie:
– decyzją RDOŚ z 4 lipca 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Ełk – granica RP”. Decyzja ta – po jej zaskarżeniu przez mieszkańców i organizacje ekologiczne – została utrzymana w mocy, w zakresie wyboru trasy, przez
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie 16 grudnia 2013 r.2,
a skargi na tę decyzję oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
wyrokiem z 25 września 2014 r. (nieprawomocnym)3,
– zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego
(zwanego dalej planem wojewódzkim), dotyczącą przebiegu ww. linii wysokiego
napięcia na terenie Gminy Bakałarzewo, która weszła w życie 5 lipca 2014 r.
Zmianę tę przyjął Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą z 26 maja 2014 r.,
poprzedzoną uchwałą z 9 września 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia tej
zmiany4,
– miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka ww. linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Bakałarzewo (zwanym dalej planem miejscowym), który wszedł w życie 5 sierpnia
2014 r. Plan ten ustalił Wojewoda Podlaski zarządzeniem zastępczym z 16 lipca 2014 r., poprzedzonym zarządzeniem zastępczym z 15 października 2013 r.
1

2

3
4

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=6F29AF587702
68AFC1257CFA004BE530&view=1o
http://archiwumbip.bialystok.rdos.gov.pl/topic/379 oraz http://elk-ug.bip.eur.pl/public/
get_file_contents.php?id=283568
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E76944FFFA
Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 2319 oraz http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/uchwala_sejmiku-s/uchw_0909_xxxi_384_13.htm?Isid=uchwaly_sejmiku_od_2008&lvl=MjAxMyUlMDklJQ%3D%3D&llvl=
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu5. Zarządzenie to zostało
zaskarżone przez Gminę Bakałarzewo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który oddalił skargę prawomocnym wyrokiem z 6 marca
2014 r.6).
Wniosek Panów Senatorów o podjęcie przez NIK kontroli realizacji i zmian przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia na obszarze Gminy Bakałarzewo (zamiast wariantu krótszego o długości ok. 7 km, wybrano wariant dłuższy o długości
ok. 17 km) umotywowany był głównie podejrzeniem mieszkańców wskazanej gminy,
że zmiany te mogą być dokonywane nie w interesie publicznym, lecz w interesie prywatnym wąskiej grupy właścicieli nieruchomości, które leżą w obszarze pierwotnie
planowanej linii. Istnieje przypuszczenie, że nieruchomości te zostały nabyte (również
przez osoby pełniące funkcje publiczne) tanio, a następnie wielokrotnie zyskały na
wartości, gdy przebieg linii został zmieniony. Przytoczone zarzuty wskazują, iż sprawa należy bardziej do właściwości organów ścigania niż do właściwości NIK (wniosek
Panów Senatorów adresowany jest także do Prokuratora Generalnego). Ewentualna
kontrola Izby – ze względu na zakres kompetencji, określony w przepisach ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – sprowadzałaby się praktycznie
do badania postępowań przeprowadzonych już w tej sprawie przez właściwe organy
administracji publicznej. Wobec powyższego Najwyższa Izba Kontroli uznała za niezasadne podjęcie kontroli we wnioskowanym przez Panów Senatorów zakresie.
O ile prawidłowość decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia była już przedmiotem postępowania przed organem odwoławczym, jak też sądem
administracyjnym, to przestrzeganie procedur planistycznych przy ustalaniu planu
miejscowego nie było jeszcze badane. Stąd też Izba wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości podjęcia kontroli zarządzeń zastępczych Wojewody
Podlaskiego w sprawie planu miejscowego, pod kątem ich zgodności z prawem, polityką Rady Ministrów oraz zasadami rzetelności i gospodarności, zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i o administracji rządowej w województwie oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej.
Panowie Senatorowie, którzy złożyli wskazane na wstępie pisma oświadczenie, zostaną powiadomieni o wynikach czynności podjętych przez Prezesa Rady Ministrów.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski

5

6

Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 2689 oraz http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Clear_Item.
aspx?ID=27901
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3C4EC73D11
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Odpowiedź
MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 28.01.2015 r.
Panowie Senatorowie
Grzegorz Wojciechowski
Bohdan Paszkowski
Andrzej Pająk
Szanowni Panowie Senatorowie,
w nawiązaniu do pisma Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. znak: DNK-4813-3(3)/14 przekazującego Ministrowi Administracji i Cyfryzacji oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bohdana Paszkowskiego i Andrzeja Pająka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
realizacji i zmian przebiegu linii energetycznej na obszarze Gminy Bakałarzewo wraz
z korespondencją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 listopada 2014 r., znak:
BOE/BOS-0511-3257/2014/VS zawierającą skierowany do Prezesa Rady Ministrów
wniosek o rozważenie możliwości podjęcia kontroli zarządzenia zastępczego Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na
terenie Gminy Bakałarzewo – poniżej uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Odnosząc się do przywołanej wyżej korespondencji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zawierającej skierowany do Prezesa Rady Ministrów wniosek o rozważenie możliwości podjęcia kontroli zarządzenia zastępczego Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014 r. informuję, że Minister Administracji i Cyfryzacji, działając zgodnie z §2
ust. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji
rządowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1149) – dokonał kontroli zgodności zarządzania zastępczego Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica
Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo z przepisami powszechnie obowiązującymi,
a także z zasadami rzetelności i gospodarności oraz z polityką Rady Ministrów.
Zgodnie z §2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej
administracji rządowej minister właściwy do spraw administracji publicznej, biorąc
pod uwagę opinię właściwego rzeczowo ministra, dokonuje kontroli zgodności aktu
prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności i gospodarności. W niniejszej sprawie
Minister Infrastruktury i Rozwoju wyraził pozytywną opinię w piśmie z dnia 22 sierpnia 2014 r., znak: DPM-IV-073-26-LP/14, uzupełnionym pismem z dnia 5 września
2014 r., znak: DPM-IV-073-27-LP/14.
Informacja o przeprowadzonej kontroli oraz o braku uwag Ministra Administracji
i Cyfryzacji do ww. aktu prawa miejscowego została przekazana Wojewodzie Podlaskiemu przy piśmie z dnia 10 września 2014 r., znak: DAP-WAR.731.54.2014 (kopię
pisma przekazuję w załączeniu do wiadomości Panów Senatorów oraz Prezesa NIK).
Odnosząc się do pytań zawartych w oświadczeniu Panów Senatorów złożonym
na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 r. pragnę wyjaśnić, że Minister
Administracji i Cyfryzacji nie posiada obecnie danych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na ww. pytania. Właściwym do ich udzielenia pozostaje bowiem Wojewoda
Podlaski będący organem nadzoru nad działalnością m.in. Gminy Bakałarzewo.
Wartym podkreślenia w tym miejscu pozostaje, że w niniejsza sprawa dotyczyła
sytuacji opisanej w art. 12 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli rada gminy
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nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany albo, uchwalając studium,
nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w programach, o których mowa w art. 48 ust. 1, wojewoda, po podjęciu
czynności zmierzających do uzgodnienia terminu tych inwestycji i warunków wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę gminy do uchwalenia studium lub
jego zmiany w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianę
dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzanie
zastępcze. Przyjęty w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Wspomniany odcinek linii energetycznej wysokiego napięcia na obszarze gminy Bakałarzewo stanowi element inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowa dwutorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP”.
Należy podkreślić, że zgodnie z przywołanym wyżej przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wojewoda – w niniejszym przypadku Wojewoda Podlaski – działający jako organ nadzoru nie jest upoważniony do
tworzenia miejscowego planu zagospodarowania dla całej gminy a jedynie posiada
kompetencję do działania w zakresie obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa lub w programach, o których mowa w art. 48 ust. 1
ustawy. Co do pozostałego obszaru gminy wojewoda nie posiada uprawnień do podejmowania rozstrzygnięć dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem władztwo planistyczne w tym zakresie pozostaje wyłącznie w gestii organów danej gminy.
Z poważaniem
MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z up. Stanisław Huskowski
Sekretarz Stanu

Załącznik
Warszawa, 10 września 2014 r.
Pan
Maciej Żywno
Wojewoda Podlaski
Szanowny Panie Wojewodo,
przy piśmie z dnia 22 sierpnia 2014 r., znak: DPM-IV-073-26-LP/14 Minister Infrastruktury i Rozwoju, działając na podstawie §2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej (Dz. U. Nr 162,
poz. 1149) przekazał Ministrowi Administracji i Cyfryzacji zarządzanie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na
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terenie Gminy Bakałarzewo wraz z opinią dotyczącą zgodności aktu prawa miejscowego z przepisami powszechnie obowiązującymi.
Minister Administracji i Cyfryzacji, działając zgodnie z §2 ust. 3 i 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej – dokonał kontroli zgodności ww. aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności i gospodarności
oraz z polityką Rady Ministrów.
W związku z pozytywną opinią – na temat strategicznej inwestycji energetycznej
w północno-wschodniej Polsce, jaką jest budowa mostu energetycznego Polska – Litwa – wyrażoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w piśmie z dnia 22 sierpnia 2014 r., znak: DPM-IV-073-26-LP/14, uzupełnionym pismem z dnia 5 września
2014 r., znak: DPM-IV-073-27-LP/14 informuję, że po dokonaniu wskazanej wyżej
kontroli Minister Administracji i Cyfryzacji nie zgłasza uwag do zarządzenia zastępczego Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na
terenie Gminy Bakałarzewo.
W załączeniu zwracam akta dotyczące niniejszej sprawy.
Z poważaniem
Stanisław Huskowski

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 9.10.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z 30 września 2014 r. nr BPS/043-61-2665-PG/14, przy
którym przesłane zostało „Oświadczenie złożone przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bohdana Paszkowskiego i Andrzeja Pająka na 61. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2014 r.” dotyczące podejrzenia zaistnienia zjawisk korupcyjnych
w związku ze zmianą przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia budowanej na
terenie gminy Bakałarzewo w woj. podlaskim uprzejmie informuję, że zleciłem Prokuratorowi Apelacyjnemu w Białymstoku zbadanie sprawy i spowodowanie zajęcia
procesowego stanowiska, o którym zostaną powiadomieni autorzy „Oświadczenia”.
Z poważaniem
w z. ZASTĘPCA PROKURATORA
GENERALNEGO
Marzena Kowalska
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Odpowiedź
WICEWOJEWODY PODLASKIEGO
Białystok, 17 października 2014 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na Pańskie pismo, do którego zostało załączone Oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 r. celem zapoznania się
i zajęcia stanowiska poniżej odpowiadam na zadane w oświadczeniu pytania, naturalnie w zakresie w jakim mogę i posiadam wiedzę odnośnie do zagadnień poruszonych
w Oświadczeniu Senatorów.
Uprzejmie informuję, że aby w pełni wyjaśnić wszystkie poruszone w Oświadczeniu zagadnienia należy przedstawić w ogólnym zarysie całą sytuację związaną
z wydaniem przez Wojewodę Podlaskiego /dalej Wojewoda/ Zarządzenia Zastępczego
z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo /dalej ZZWP/.
Linia 400 kV Ełk – Granica RP jest częścią mostu energetycznego Polska – Litwa, który jest projektem o strategicznym znaczeniu dla Polski i Litwy ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego obydwu krajów,
oraz przedsięwzięciem o przyznanym priorytetowym statusie Unii Europejskiej
mającym docelowo włączyć państwa bałtyckie do wspólnego rynku energii UE.
Na terenie Polski inwestycja ta realizowana jest przez spółkę Skarbu Państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
Bardzo ważnym elementem przygotowania inwestycji jest zapewnienie współpracy
ze społecznością lokalną w powiatach, gminach oraz województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim w celu ustalenia optymalnego przebiegu trasy. Jest to szczególnie istotne ze względu na unikalny przyrodniczo charakter terenów, przez które ma
przechodzić połączenie.
Projekt wymaga także rozbudowy systemu elektroenergetycznego w północno-wschodniej Polsce. Szacuje się, że strona litewska na budowę tego połączenia ma
wydać około 100 mln euro, a strona polska około 600 mln euro.
Na terenie województwa podlaskiego most energetyczny Polska – Litwa przebiegać będzie przez tereny 2 powiatów – suwalskiego i sejneńskiego – w obszarze 6 gmin
/Bakałarzewo, Suwałki, Jeleniewo, Szypliszki, Puńsk, Sejny/.
Wojewoda działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t. z późniejszymi
zmianami – dalej upzp) sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Bakałarzewo w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji
celu publicznego po zaistnieniu warunków określonych w ww. art. 12 ust. 3. Przepis
ten wyraźnie stanowi, że: „Jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła
do jego zmiany albo, uchwalając studium, nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa lub w programach, o których mowa
w art. 48 ust. 1, wojewoda, po podjęciu czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunków wprowadzenia tych inwestycji do studium,
wzywa radę gminy do uchwalenia studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie.
Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianę dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie
gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz
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wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęty w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”.
Powyższy przepis stanowił fundamentalną podstawę wszystkich działań Wojewody zarówno przed podjęciem procedury, w trakcie jej prowadzenia, jak również po jej
zakończeniu. Przepis ten w ocenie Wojewody – potwierdzonej w opiniach prawnych
ekspertów i przez radców prawnych urzędu – obligował Wojewodę do odpowiedniego
zastosowania przepisów upzp przewidzianych dla sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zanim Wojewoda rozpoczął prowadzenie procedury związanej ze sporządzaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV na terenie Gminy Bakałarzewo musiało wystąpić wiele okoliczności, których zaistnienie obligowało
Wojewodę do realizacji zapisów art. 12 ust. 3 upzp.
W przypadku Gminy Bakałarzewo sytuacja faktyczna wyglądała następująco:
A)
gmina samodzielnie, przez ponad 2 lata prowadziła równolegle dwie procedury planistyczne. Jedna z nich dotyczyła sporządzenia zmiany studium – miała na
celu wprowadzenie linii 400 kV do studium gminy. Druga procedura planistyczna dotyczyła sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
linii 400 kV na terenie gminy Bakałarzewo. Szczególnie istotne jest to, że przebieg
linii 400 kV, dla jakiego gmina przez ponad 2 lata procedowała sporządzanie planu
był identyczny z tym, jaki wskazał RDOŚ, jaki wybrał Inwestor i dla jakiego
obecnie Wojewoda sporządził plan miejscowy w trybie art. 12 ust. 3 upzp. Obie
procedury prowadzone w gminie były zgodne z zapisami upzp /art. 9 do 13 upzp dla
studium i art. 14 do 20 upzp dla planu/, a to oznacza, że mieszkańcy mieli możliwość
składania wniosków do sporządzanego w gminie planu, że projekt planu był sporządzany pod nadzorem Wójta gminy, że projekt planu był wyłożony do publicznego
wglądu /z posiadanych dokumentów wiemy, że miało to miejsce wielokrotnie w latach
2012–2013/, że miała miejsce dyskusja publiczna nad ustaleniami zawartymi w sporządzanym przez gminę planie oraz to, że mieszkańcy mogli wnieść uwagi do planu.
Wojewoda nie ingerował w działania gminy.
B)
w końcowej fazie prowadzonych przez Gminę procedur /zarówno zmiany studium,
jak i sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ Wójt gminy Bakałarzewo jak i Rada Gminy Bakałarzewo przesłali do Wojewody wiele pism
zawierających informacje, z których jasno wynikało, że inwestycja celu publicznego
jaką jest budowa mostu energetycznego Polska – Litwa nie zostanie wprowadzona do
studium gminy, a w związku z tym zagrożona jest jej realizacja.
Otrzymywane z gminy informacje, a w ich konsekwencji zagrożenie realizacji tak
ważnej inwestycji zmusiły Wojewodę do skierowania zapytań, czy stosowna zmiana sukzp określająca obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego zostanie
uchwalona, kiedy taka zmiana zostanie uchwalona przez Radę Gminy, czy w ogóle
zostanie uchwalona taka zmiana. Reakcją na te zapytania było uchwalenie przez
Radę Gminy Bakałarzewo uchwały XXIX/188/13 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie odstąpienia od uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo”, która to zmiana miała
określić obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, jaką jest budowa
linii 2x400 kV.
C)
z uwagi na powyższe oraz ze względu na zaniechanie Gminy Bakałarzewo Wojewoda zobligowany był do przeprowadzenia procedury zastępczej określonej w art. 12
ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedura ta, jak
i wymogi zawarte w art. 12 upzp, doprowadziły do sytuacji, gdzie Wojewoda przed
wydaniem Zarządzenia Zastępczego „inicjującego” procedurę /zgodnie z art. 12 ust. 3
upzp/ uzgodnił z inwestorem – PSE SA termin realizacji linii 400 kV na terenie gminy
Bakałarzewo i warunki wprowadzenia tej inwestycji do studium, a następnie, pismem
z dnia 07 sierpnia 2013 r., wezwał Radę Gminy Bakałarzewo do uchwalenia stosownej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
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ny Bakałarzewo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013 r., która to
zmiana miała polegać na określeniu obszaru rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, jaką jest linia 400 kV Ełk – Granica Państwa; wtedy to Gmina mogła uchwalić
zarówno przebieg linii jak i rodzaj /kablowa – napowietrzna/ linii w taki sposób, jaki
odpowiadał mieszkańcom Gminy. Wojewoda nie nakazywał i nie narzucał wtedy żadnych rozwiązań.
Po bezskutecznym upływie tego terminu Wojewoda przystąpił do realizacji ustawowego obowiązku, jakim jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru, którego dotyczyło zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz w konsekwencji wydał
w tej sprawie Zarządzenie Zastępcze.
Odpowiadając na pytania:
1. Czy rzeczywiście nastąpiła zmiana planowanego przebiegu wspomnianej linii?
Jeśli tak, to z jakich powodów?
2. Jakie są koszty tej zmiany?
3. Dlaczego wybrano wariant dłuższy zamiast krótszego?
4. Czy były w tej sprawie przeprowadzone stosowne konsultacje społeczne?
5. Czy były w tej sprawie protesty społeczne, skargi, a jeśli tak, to jak zostały załatwione?
Ad 1.
Na etapie postępowania prowadzonego przez Wojewodę nie nastąpiła zmiana przebiegu linii 400 kV na terenie Gminy Bakałarzewo.
Wojewoda przed rozpoczęciem procedury sporządzania mpzp drobiazgowo i rzetelnie sprawdził, czy zaistniały wskazane w art. 12 ust. 3 upzp okoliczności.
Wojewoda upewnił się, że dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna
400kV Ełk – granica Państwa została ujęta w obowiązującym wtedy Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – zatwierdzonym uchwałą
nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. /dalej
pzpw/. Pamiętać należy, że jedną z kluczowych kwestii dla przebiegu linii 400 kV
Ełk – Granica Państwa jest jej oddziaływanie na środowisko – obszar Natura 2000
Dolina Górnej Rospudy. Przy uchwalaniu pzpw, w roku 2003, obszar ten nie był
brany pod uwagę, gdyż formalnie powstał dopiero w latach 2008/2009. Następnie
Wojewoda /zgodnie z art. 14 ust. 5 upzp/ dokonał szczegółowych analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Wnioski z powyższych analiz
wskazywały jednoznacznie, że należy sporządzić miejscowy plan na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie gminy Bakałarzewo. Należało przy tym
uwzględnić wiele czynników, a w szczególności:
– Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego został uchwalony w roku 2003, po tej dacie ustanowiono obszar Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy;
– wydane przez Wojewodę dnia 25 lutego 2005 r. Rozporządzenie nr 17/05 w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” zmienione Rozporządzeniem
nr 60/05 z dnia 21 lipca 2005 r.;
– wydaną w lipcu 2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całej linii 400 kV
Ełk – Granica Państwa, w ramach której przeprowadzono pełną ocenę oddziaływania
inwestycji na środowisko;
To właśnie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii 400 kV
wydanej w lipcu 2013 r. przez RDOŚ, a więc właściwy organ do dokonania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, dokonano dogłębnej analizy aż 6 wariantów
przebiegu linii 2 x 400 kV.
Przebieg, dla którego Wojewoda prowadził procedurę, był zgodny z tym, dla którego Gmina, a więc i mieszkańcy przez ponad dwa lata procedowali zarówno zmianę
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodny z decyzją
RDOŚ dla całej inwestycji, a więc był to ten przebieg, który RDOŚ wskazał jako naj-
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lepszy ze względu na ochronę środowiska. Powyższe zostało potwierdzone przez GDOŚ
w grudniu 2013 r., kiedy to decyzja RDOŚ została utrzymana w mocy przez GDOŚ.
Drobne zmiany nie dotyczyły wskazanego przez RDOŚ przebiegu. W swojej decyzji
GDOŚ podkreślił, że RDOŚ prawidłowo rozpatrzył i ocenił alternatywne przebiegi tej
linii, a w konsekwencji prawidłowo wskazano wariant najmniej szkodliwy dla środowiska. Decyzja GDOŚ została zaskarżona do WSA w Warszawie, który to w dniu
25 września 2014 r. w swoim wyroku o sygn. akt IV SA/Wa 308/14 oddalił wszystkie
3 skargi wniesione na decyzję GDOŚ przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dzikie Mazury” z siedzibą w Giżycku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” z siedzibą w Rzeszowie oraz Panią Bożenę Wasilewską
mieszkankę gminy Bakałarzewo.
Biorąc pod uwagę powyższe Wojewoda wydał Zarządzenie Zastępcze w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie gminy Bakałarzewo,
w którym to orientacyjnie wskazał taki przebieg linii 400 kV przez gminę Bakałarzewo,
który uwzględnia wszystkie powyższe zmiany faktyczne i prawne, a po przeprowadzeniu procedury właściwej dla sporządzania planów miejscowych, a opisanej w upzp
Wojewoda w dniu 16 lipca 2014 r. wydał Zarządzenie Zastępcze Wojewody Podlaskiego w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo.
Różnice w przebiegach linii 400 kV w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa i w Zarządzeniu Zastępczym Wojewody Podlaskiego wynikają z różnej
dokładności obu dokumentów. Wojewoda stoi na stanowisku, że lokalizacja szczegółowa inwestycji celu publicznego należy do zakresu działania samorządu lokalnego,
a w związku z tym nie można mówić o konkretnym wskazaniu przebiegu inwestycji
celu publicznego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Samorząd
województwa, dokonując „rozmieszczenia” inwestycji w terenie, wskazuje gminie tylko
orientacyjny ich przebieg, poprzez określenie punktów, które inwestycja ma połączyć
lub miejsc przecięcia sieci. Zważywszy na funkcję rysunku uznać należy, iż to część
tekstowa (opisowa) ma podstawowe znaczenie. Ona też stanowi podstawę oceny zgodności miejscowego planu i planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
Potwierdzenie powyższego znajdujemy w opracowaniu Pana prof. Z. Niewiadomskiego: „Sposób rozmieszczenia inwestycji celu publicznego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wynika ze skali planu oraz zakresu uprawnień
samorządu województwa. Bardzo duża skala planu nie pozwala na wskazanie lokalizacyjne w terenie, ponadto lokalizacja szczegółowa należy do zakresu działania
samorządu lokalnego i próba zawarcia jej w planie województwa stanowiłaby istotną
ingerencję w samodzielność gminy w zakresie planowania miejscowego. To zaś oznacza, że plan zagospodarowania przestrzennego województwa może lokalizować inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym poprzez wskazanie gminie, gdzie
inwestycja ma być zrealizowana, a w przypadku infrastruktury liniowej – poprzez
wskazanie punktów, które ma połączyć lub miejsc przecięcia sieci”. (Z. Niewiadomski,
op. cit., uwagi do art. 39 upzp, nb. 5). Analogiczny pogląd na charakter prawny planu zagospodarowania przestrzennego województwa wyraził WSA w Opolu w wyroku
z dnia 20 listopada 2007 r., II SA/Op 718/06, wskazując, że „Z woli prawodawcy,
rolą tegoż planu jest kształtowanie polityki przestrzennej, sporządzany jest on dla
obszaru całego województwa, co siłą rzeczy wymusza stosunkowo duży stopień jego
ogólności w zakresie organizacji przestrzennej województwa. Pamiętać też trzeba, że
kompetencje planistyczne organów województwa nie mogą naruszać władztwa planistycznego samorządów lokalnych (gmin). Z przepisu ust. 3 art. 39 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że wskazany w nim przedmiot planu
województwa nie jest kompletny, jednak analizując sposób określenia koniecznych
jego ustaleń, a mianowicie użycie takich sformułowań, jak: „podstawowe elementy”,
„obszar”, „system obszarów”, „granice terenów”, „zasady”, dojść należy do wniosku,
iż omawiany plan nie powinien i nie może zawierać wypowiedzi szczegółowych”. Po-
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gląd ten jest powszechnie aprobowany w doktrynie (por. także M. J. Nowak (red.)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, uwagi do
art. 39 upzp, nb. 6, Legalis 2013; H. Izdebski [w:], H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, uwagi do art. 39 upzp,
nb. 2, LEX 2013).
W świetle powyższego, również przebieg inwestycji określony w pzpw nie może
mieć innego charakteru, niż jedynie charakter orientacyjny, określający punkty, które Inwestycja ma połączyć lub miejsca przecięcia sieci. Część tekstowa pzpw określa, przez jakie gminy przebiegać będzie Inwestycja, wymieniając wśród nich gminę
Bakałarzewo. Załącznik graficzny do pzpw ma przy tym charakter jedynie przykładowy i wyjaśniający – nie jest wiążący dla opracowywania regulacji planistycznych
zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Potwierdza to
pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku WSA w Lublinie z dnia z 11 maja 2006 r.,
II SA/Lu 320/06, w którym sąd ten stwierdził, że „Część graficzna planu miejscowego nie może samodzielnie stanowić podstawy do wywodzenia z niej samoistnych
ustaleń nie korespondujących z częścią tekstową. W przekonaniu Sądu, zważywszy
na wskazane funkcje rysunku, uznać należy, iż to część tekstowa /opisowa/ ma
podstawowe znaczenie”.
Ad 2.
Trudno ocenić jaki byłby koszt realizacji innego przebiegu linii 400 kV na terenie
Gminy Bakałarzewo. Wiedzę taką może posiadać inwestor, gdyż to on w początkowej
fazie realizacji całej inwestycji analizował różne warianty przebiegu linii 400 kV na
terenie gminy Bakałarzewo, więc mógł też analizować koszty realizacji poszczególnych
wariantów.
Wojewoda nie brał pod uwagę innych wariantów przebiegu niż ten wskazany w decyzji RDOŚ jako najlepszy ze względu na ochronę środowiska, a więc ten sam, dla
którego gmina przez ponad 2 lata prowadziła procedury planistyczne zmiany studium
i sporządzenia planu.
Ad 3 i Ad 4.
Zagadnienie wariantów i ich wyboru nie było przedmiotem analizy przez Wojewodę.
Powyższe jest zgodne z delegacją ustawową zawartą w przepisie art. 12 ust. 3 upzp.
Wojewoda działając na podstawie powyższego przepisu dokonał opisanych w nim
czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tej inwestycji i warunków
wprowadzenia tej inwestycji do studium. Jednym z warunków była realizacja linii
napowietrznej w określonym przebiegu – zgodnym z decyzją RDOŚ dla całej inwestycji
oraz zgodnym z tym, dla którego Gmina, a więc i mieszkańcy przez ponad dwa lata
procedowali zarówno zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, jak i sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /to był ten czas, kiedy mieszkańcy mieli możliwość decydowania o tym, jaką
trasą i w jakiej technologii będzie poprowadzona linia 400 kV na terenie gminy/.
Jednocześnie należy pamiętać, że Wojewoda działając na podstawie art. 12 ust. 3
upzp jeszcze przed rozpoczęciem procedury planistycznej mającej na celu sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV na terenie gminy
Bakałarzewo dokonał szeregu analiz dokumentów dotyczących zagadnień środowiskowych, z których jasno wynikało, że podczas ich sporządzania społeczność lokalna nie
została pominięta i wielokrotnie konsultowano różne warianty przebiegu przedmiotowej
linii przez teren gminy Bakałarzewo. Z decyzji właściwego organu do spraw ochrony
środowiska, to jest RDOŚ w Białymstoku, jednoznacznie wynika, że przeanalizowano
6 wariantów przebiegu tej linii. Podczas analizy tych wariantów RDOŚ potwierdził, że
wskazany przez inwestora do realizacji wariant spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa. Konsekwencją tego jest potwierdzenie przez RDOŚ w swojej decyzji, że wariant ten jest najmniej szkodliwy dla środowiska, a więc również dla ludzi.
Przepisy upzp nie przewidują konsultacji społecznych w czasie prowadzonej
w oparciu o art. 12 ust. 3 upzp procedury, a mimo to Wojewoda wyszedł naprzeciw
prośbom mieszkańców gminy wielokrotnie delegując swoich przedstawicieli na
spotkania z mieszkańcami w sprawie linii 400 kV na terenie gminy. Na prośbę
Wojewody, by jak najpełniej i jak najrzetelniej odpowiedzieć na wszystkie zadawane
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przez mieszkańców pytania, w spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ
i inwestora. Spotkania takie, pomimo że nie wynikały z przepisów upzp odbyły się
na terenie gminy Bakałarzewo w Bibliotece Publicznej, w Podlaskiej Izbie Rolniczej
w Porosłach, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Jedną ze złożonych przez Wojewodę pisemnych propozycji
spotkania mieszkańcy pozostawili bez odpowiedzi. O zapewnieniu możliwości pełnego
uczestnictwa mieszkańców w prowadzonej wtedy przez Gminę procedurze i o wielokrotnych konsultacjach, a nawet o wprowadzeniu korekt przebiegu linii świadczą
również dokumenty otrzymane od gminy i od inwestora, a które to dokumenty były
sporządzone w czasie ponad dwuletniego okresu procedowania przez gminę zmiany
sukzp dla linii 400 kV.
Wojewoda, wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy, wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące przystąpienia do sporządzania miejscowego planu przez
Wojewodę, prowadzonej procedury i te dotyczące wydania ZZWP zamieszczał w przewidzianych ustawowo terminach na stronach BIP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w prasie, przez Ogłoszenia i przez Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń zarówno
PUW, ale również dodatkowo były przesyłane do gminy Bakałarzewo.
Ponadto Wojewoda zgodnie z zapisami art. 17 upzp powiadamiał przez obwieszczenia i ogłoszenia o wszystkich czynnościach jakie podejmował w sprawie linii 400 kV,
wysyłał pisemne zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania mpzp dla linii
400 kV na terenie gminy Bakałarzewo do wszystkich instytucji i organów właściwych
do uzgadniania i opiniowania planu. Powyższe pokazuje, że Wojewoda zrealizował
przewidziane prawem obowiązki dotyczące informowania zarówno osób fizycznych,
organów i instytucji, jeśli chodzi o ZZWP w sprawie linii 400 kV.
Podczas prowadzonej procedury Wojewoda wyłożył do publicznego wglądu projekt
ZZWP w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zamieścił go na stronach
BIP od 22 maja 2014 r., czyli na 21 dni przed dyskusją publiczną, która odbyła się
12 czerwca. Był to termin w pełni zgodny z przepisami art. 17 pkt 9 upzp. Ponadto
o tym kiedy i gdzie projekt ZZWP będzie wyłożony do publicznego wglądu, gdzie i kiedy
odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ZZWP oraz w jaki
sposób i do kiedy można wnosić uwagi do projektu ZZWP Wojewoda poinformował
mieszkańców zgodnie z upzp poprzez Wójta Gminy Bakałarzewo, który to na ponad
7 dni przed wyłożeniem projektu ZZWP do publicznego wglądu zawiesił na tablicy
ogłoszeń gminy stosowne obwieszczenie w tej sprawie.
O terminie dyskusji publicznej mieszkańcy Gminy zostali poinformowani prawie
miesiąc przed jej terminem. W tym czasie do Wojewody nie trafiły od mieszkańców
żadne sygnały mogące wskazywać na to, że wyznaczony zgodnie z upzp termin im
nie odpowiada. Taki wniosek wniesiono dopiero na dyskusji publicznej, to jest dnia
12 czerwca 2014 r. w Bakałarzewie. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ZZWP w sprawie przyjęcia mpzp na obszarze umożliwiającym realizację odcinka
trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie gminy Bakałarzewo odbyła się dnia 12 czerwca 2014 r.
Jednocześnie wyjaśniam, że Wojewoda oraz jego przedstawiciele wielokrotnie
uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami Gminy Bakałarzewo, Wójtem i przedstawicielami Rady Gminy w sprawie sporządzanego przez Wojewodę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 12 ust. 3 upzp. Na tych spotkaniach
również poruszano i wyjaśniano zagadnienie przebiegu linii przez gminę Bakałarzewo.
Wojewoda zawsze pozostawał i pozostaje do dyspozycji wszystkich mieszkańców województwa, w każdej sytuacji i zawsze wtedy, gdy mieszkańcy się do niego
o pomoc lub wyjaśnienie zwrócą.
Pamiętać należy, że gmina Bakałarzewo przez ponad 2 lata prowadziła równolegle dwie procedury planistyczne. Jedna z nich dotyczyła sporządzenia zmiany
studium – miała na celu wprowadzenie linii 400 kV do studium gminy. Druga procedura planistyczna dotyczyła sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla linii 400 kV na terenie gminy Bakałarzewo. Istotne jest też to,
że przebieg linii 400 kV dla jakiego gmina przez ponad 2 lata procedowała sporządzanie planu był identyczny z tym jaki wskazał RDOŚ, jaki wybrał Inwestor i dla jakie-
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go obecnie Wojewoda sporządził plan miejscowy w trybie art. 12 ust. 3 upzp. Obie
procedury prowadzone w gminie były zgodne z zapisami upzp /art. 9 do 13 upzp dla
studium i art. 14 do 20 upzp dla planu/, a to oznacza, że mieszkańcy mieli możliwość
składania wniosków do sporządzanego w gminie planu, że projekt planu był sporządzany pod nadzorem Wójta gminy, że projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu /z posiadanych dokumentów wynika, że miało to miejsce wielokrotnie w latach
2012–2013/, że miała miejsce dyskusja publiczna nad ustaleniami zawartymi w sporządzanym przez gminę planie oraz to, że mieszkańcy mogli wnieść uwagi do planu.
Powyższe pokazuje, że społeczność lokalna nie była pominięta, a wręcz przez ponad 2 lata czynnie uczestniczyła w obydwu prowadzonych w gminie procedurach,
a więc w sporządzaniu przez Wójta gminy projektu planu dla linii 400 kV o przebiegu
identycznym jak zrobił to Wojewoda oraz w sporządzaniu zmiany studium gminy.
Wojewoda nie tylko wypełnił wszystkie przewidziane prawem obowiązki dotyczące
spotkań i dyskusji z mieszkańcami, ale również wielokrotnie wychodził naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców uczestnicząc osobiście lub poprzez swoich pełnomocników w spotkaniach, na których zagadnienie przebiegu linii 400 kV przez gminę Bakałarzewo było wielokrotnie poruszane. Powyższe pokazuje, że nie naruszono przysługującego gminie władztwa planistycznego, że Wojewoda nie pominął w swoich działaniach społeczności lokalnej.
Z posiadanych przez Wojewodę dokumentów wynika, że również inwestor i jego
przedstawiciele w czasie procedowania przez gminę Bakałarzewo zmiany studium
i sporządzania planu w latach 2009–2013 uczestniczyli w wielu spotkaniach zarówno
z mieszkańcami jak i Wójtem oraz Radą Gminy. Wojewoda w tamtym czasie w tych
spotkaniach nie uczestniczył.
Ad 5.
Wojewoda, w czasie prowadzonej procedury planistycznej, wyznaczył przewidziane w upzp 21-dniowe terminy na wnoszenie wniosków do sporządzanego planu i uwag
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Mieszkańcy, Rada Gminy i Wójt wnieśli zarówno wnioski, jak i uwagi do planu.
Dokumenty te dotyczyły korekty przebiegu linii 2 x 400 kV oraz zmiany technologii wykonania linii z napowietrznej na kablową /podziemną/. Uwzględnienie takich
wniosków i uwag nie było możliwe. Trasa przebiegu linii proponowana przez składających wnioski była niezgodna z trasą wskazaną przez RDOŚ w Białymstoku – właściwy
organ do spraw środowiska. To RDOŚ przeanalizował 6 wariantów przebiegu tej linii
i jako najmniej szkodliwy dla środowiska wskazał przebieg linii 2 x 400 kV taki, dla jakiego gmina przez ponad dwa lata procedowała sporządzanie planu i dla jakiego sporządzany był plan miejscowy przez Wojewodę. Wszyscy mieszkańcy wnoszący wnioski
i uwagi otrzymali indywidualnie odpowiedzi na swoje wnioski i uwagi wraz z szerokim
uzasadnieniem sposobu ich rozpatrzenia.
Wydane 15 października 2013 r. Zarządzenie Zastępcze Wojewody Podlaskiego
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie gminy Bakałarzewo zostało zaskarżone przez Radę Gminy Bakałarzewo i Wójta Gminy Bakałarzewo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA w Białymstoku, po rozprawie
dnia 27 lutego 2014 r., dnia 6 marca 2014 r. wydał wyrok Sygn. akt II SA/Bk 1162/13,
w którym oddalił skargę. W uzasadnieniu do wyroku sąd podzielił stanowisko Wojewody, że w ramach procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w trybie art. 12 ust. 3 upzp powinny być wydane dwa Zarządzenia
Zastępcze, jedno o przystąpieniu, a drugie o przyjęciu planu miejscowego. Sąd uznał
również za prawidłowe działanie Wojewody polegające na zastosowaniu procedury
planistycznej opisanej w art. 12 ust. 3 upzp.
Na wydane w dniu 16 lipca 2014 r. Zarządzenie Zastępcze Wojewody Podlaskiego
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo wpłynęło
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10 wezwań do usunięcia naruszenia prawa. Na wszystkie wezwania Wojewoda udzielił wyczerpującej odpowiedzi i każdemu z wnoszących przesłał odpowiedź na piśmie.
Do dnia dzisiejszego nie wniesiono skargi do WSA na wydane 16 lipca 2014 r. ZZWP.
Dodatkowo, odnosząc się do poruszonych we wstępie Oświadczenia podejrzeń
związanych z działaniami korupcyjnymi wynikającymi z tego kto jest właścicielem
konkretnych działek na terenach, przez które przebiega linia 400 kV, informuję, że
kwestie własności poszczególnych działek, przez które przebiega pas technologiczny
dla linii 400 kV na terenie Gminy Bakałarzewo nie podlegały analizie czy ocenie podczas sporządzania przez Wojewodę miejscowego planu w trybie art. 12 ust. 3 upzp.
Przebieg linii, dla którego Wojewoda sporządzał miejscowy plan, jak wykazano wcześniej, wynikał z decyzji RDOŚ sporządzonej dla całego przedsięwzięcia jakim jest budowa fragmentu mostu energetycznego Polska – Litwa na odcinku Ełk – Granica RP.
Z wyrazami szacunku
WICEWOJEWODA PODLASKI
Wojciech Dzierzgowski
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bohdana Paszkowskiego, Macieja Klimy,
Waldemara Kraski, Roberta Mamątowa,
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Marii Koc,
Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego,
Przemysława Błaszczyka oraz Zdzisława Pupy
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi niepokojącymi informacjami odnośnie do zasad
i trybu uruchomienia i wypłacania rekompensat dla producentów rolnych
w związku z rosyjskim embargiem uprzejmie prosimy o informację, kiedy
i w jaki sposób rząd polski wnosił o uruchomienie rezerwy wynikającej
z art. 25 rozporządzenia PE i Rady (UE).
Z góry dziękujemy za przesłanie szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski		
Bohdan Paszkowski		
Maciej Klima			
Waldemar Kraska		
Robert Mamątow		
Marek Martynowski		

Andrzej Pająk
Maria Koc
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Przemysław Błaszczyk
Zdzisław Pupa

Odpowiedź
Warszawa, 2014.10.31
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz grupy senatorów, przesłane przy piśmie z dnia 30 września br., znak:
BPS/043-61-2666/14 w sprawie uruchomienia rezerwy kryzysowej na pokrycie strat
wywołanych przez rosyjskie embargo, uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005
i (WE) nr 485/2008 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549), w przypadku poważnych kryzysów mających wpływ na produkcję lub dystrybucję rolną, ustanawia się
rezerwę przeznaczoną do dostarczania dodatkowego wsparcia dla sektora rolnego.
Niemniej jednak, stosownie do art. 226 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 691), rezerwa kryzysowa służy finansowaniu m.in. wprowa-
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dzonych form pomocy przeciwdziałających zakłóceniom na rynku. Jednakże uruchomienie środków rezerwy kryzysowej następuje dopiero po wyczerpaniu limitu wydatków zaplanowanych w danym roku budżetowym na realizację interwencji na danym
rynku rolnym.
Według danych na koniec sierpnia br. w budżecie Unii Europejskiej na realizację
wydatków na rynku owoców i warzyw wykorzystano 59,9% kwoty wydatków zaplanowanych do wykorzystania do dnia 15 października 2014 r., tj. do końca unijnego roku
budżetowego 2014.
Niezależnie od powyższego, od momentu ogłoszenia przez Federację Rosyjską embarga na owoce i warzywa, najpierw tylko z Polski a następnie z całej UE, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie, pisemnie i podczas spotkań dwustronnych,
informował Komisję Europejską o konsekwencjach wprowadzonego embarga i wnioskował o ustanowienie adekwatnych, nadzwyczajnych środków wsparcia.
Uwzględniając zaistniałą sytuację kryzysową oraz postulaty przekazywane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 30 sierpnia br. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia
2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE)
nr 913/2014 (Dz. U. UE L 259 z 30.08.2014 r., str. 2), wprowadzające dodatkowy
mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem.
W związku z wejściem w życie ww. przepisów wspólnotowych, w dniu 5 września
br. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem
tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców
i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190) wdrażające mechanizm pomocy, określony w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 932/2014.
Należy jednak podkreślić, że określona w rozporządzeniu nr 932/2014 kwota
125 mln euro na stabilizację rynku sektora owoców i warzyw jest niewystarczająca
w odniesieniu do skali kryzysu, na co wielokrotnie zwracał uwagę Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, apelując jednocześnie do KE o uruchomienie kolejnych dodatkowych
i adekwatnych do potrzeb środków wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku.
Mając na uwadze zgłaszane postulaty, Komisja Europejska przyjęła kolejne przepisy wdrażające dodatkowy mechanizm pomocy dla sektora owoców i warzyw. W dniu
30 września br. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 1031/2014
z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki
wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 284 z 30.09.2014 r.,
str. 22). Zgodnie z nowymi uregulowaniami, dodatkowa pomoc finansowa Komisji
Europejskiej będzie rozdysponowana na poszczególne państwa członkowskie w oparciu o ilości produktów eksportowanych w danym okresie do Rosji pomniejszone o ilości, które zostały już zgłoszone na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 932/2014. W przypadku Polski, wsparcie przysługuje do 18 750 ton jabłek i gruszek łącznie. Dodatkowo, każde państwo członkowskie ma możliwość zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych z rynku w ilości 3000 ton dowolnych produktów objętych wsparciem.
W związku z powyższym, w dniu 28 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez
Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych
nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw
w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1190), wdrażające mechanizm wsparcia, określony w rozporządzeniu
nr 1031/2014.
Należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie Wspólnej
Polityki Rolnej, każde państwo członkowskie może realizować tylko takie instrumenty
pomocowe, jakie są zgodne z unijnym prawem w tym zakresie oraz nie może swobodnie decydować o wdrożeniu dodatkowych programów pomocowych lub rekom-
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pensujących bez zatwierdzania ich w Komisji Europejskiej. Jedyną formą pomocy,
jaką mogą wypłacać państwa członkowskie i która nie wymaga notyfikacji w Komisji
Europejskiej, jest pomoc de minimis. Mając na uwadze powyższe, w ramach przedmiotowego mechanizmu przeznaczono kwotę 30 mln zł na dopłaty dla producentów owoców miękkich. Dodatkowo, w MRiRW trwają obecnie prace nad przyznaniem pomocy
de minimis dla producentów kapusty, cebuli i jabłek.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka,
Jana Marii Jackowskiego, Marii Koc, Przemysława Błaszczyka,
Zdzisława Pupy oraz Bohdana Paszkowskiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny
Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymaliśmy skargę obywatela RP Macieja J. zamieszkałego w Lublinie, który opisał zdarzenie mające miejsce 5 lipca 2014 r. we Francji na
autostradzie A48 w pobliżu miasta Chambery. Ze szczegółowego opisu zdarzenia – opis ten prześlemy Panu Ministrowi odrębnym pismem – wynika, że
pan Maciej J. i jego żona Katarzyna, przebywający we Francji w podróży poślubnej, zostali bez powodu brutalnie potraktowani przez policję francuską
i pobici przez nią, o czym świadczą stwierdzone w zaświadczeniu lekarskim
obrażenia ciała.
Uważamy, że sprawa ta powinna być wyjaśniona przez polskie władze
konsularne, dlatego zwracamy się o to do Pana Ministra.
W świetle konstytucji obywatele polscy przebywający za granicą korzystają z opieki państwa polskiego i państwo powinno troszczyć się o to, aby
nie byli ofiarami brutalnego traktowania ze strony organów władzy innych
państw. Liczymy, że Pan Minister zażąda odpowiednich wyjaśnień i przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.
Dokumenty odnoszące się do tej sprawy przekażemy w odrębnej korespondencji.
Z poważaniem			
Grzegorz Wojciechowski		
Robert Mamątow		
Andrzej Pająk			
Bogdan Pęk			

Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Przemysław Błaszczyk
Zdzisław Pupa
Bohdan Paszkowski

Odpowiedź
Warszawa, 21 października 2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka nr BPS/043-61-2667/14 z 30.09.2014 r.
zawierające oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego, Marii Koc, Przemysława Błaszczyka, Zdzisława Pupy i Bogdana Paszkowskiego dot. zdarzenia z udziałem
obywateli polskich oraz francuskich funkcjonariuszy celnych, które miało miejsce 5
lipca 2014 r. na autostradzie A48 w pobliżu miasta Chambéry we Francji, uprzejmie
informuję.
Niezwłocznie po otrzymaniu powyższego oświadczenia (obywatel polski w żadnym
momencie podczas pobytu we Francji nie nawiązał kontaktu z konsulem w powyższej
sprawie), Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Lyonie do Sekretarza Generalnego Dyrekcji Regionalnej ds. Ceł
i Akcyzy w Chambery o informację w tej sprawie. Znaczna część wyjaśnień przekaza-
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nych przez francuską służbę celną opisującą zdarzenie pokrywa się z relacją obywateli
polskich. Władze francuskie podkreślają, że postępowanie funkcjonariuszy celnych
od momentu zaistnienia zdarzenia do czasu zwolnienia obywatela polskiego z aresztu było zgodne z procedurą, a zastosowane środki przymusu adekwatne do zaistniałych okoliczności. Zainteresowany, mimo posiadania wiedzy co do statusu osób
interweniujących, nie poddał się dobrowolnie kontroli celnej, uciekł z miejsca, w którym miała się odbyć kontrola, nie zachowując podstawowych zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym przez co naraził na niebezpieczeństwo funkcjonariuszy celnych,
a podczas pościgu na odcinku prawie 20 km stworzył zagrożenie dla innych użytkowników ruchu. Zgodnie z obowiązującą procedurą (stosowaną także wobec obywateli
francuskich) o zaistniałej sytuacji Dyrekcja Regionalna ds. Ceł i Akcyzy w Chambery
zawiadomiła prokuratora rejonowego, który postawił obywatelowi polskiemu zarzut
niezastosowania się do poleceń funkcjonariuszy publicznych i stworzenia zagrożenia
dla ich życia. Akt oskarżenia został skierowany do sądu karnego w Bourgoin-Jallieu
właściwego dla miejsca zdarzenia. Rozprawę, podczas której będą weryfikowane zarzuty, zaplanowano na 22 października 2014 r.
Realizując uprawnienia i powinności wynikające z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13
lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 9, poz. 34,
z późn. zmianami), konsul w Lyonie nawiązał bezpośredni kontakt z obywatelem polskim, który zapewnił go, że zamierza stawić się na rozprawie. Konsul upewnił się
także, że obywatel polski w postępowaniu przed sądem francuskim ma zapewnionego
obrońcę z urzędu i tłumacza przysięgłego.
Zwracam uwagę, że podczas wyjazdów zagranicznych obywatele polscy nie są
zwolnieni w najmniejszym stopniu z obowiązku poszanowania miejscowego prawa
i nie mogą domagać się uprzywilejowanego traktowania. Toteż, wyjeżdżając do innego
kraju każdy Polak powinien pamiętać, że znajduje się pod jurysdykcją obcego państwa, a wskazywanie na nieznajomość miejscowego prawa nie jest przyjmowane jako
argument obrony w postępowaniu przed miejscowymi organami. Pamiętać ponadto
należy, że gospodarze mają prawo wymagać zgodnego z porządkiem prawnym panującym w ich państwie zachowania się wszystkich cudzoziemców.
Pragnę ponadto wskazać, że konsulowie RP pełnią całodobowe dyżury, tak by każdy Polak podczas pobytu za granicą, w sytuacji tego wymagającej, miał możliwość
uzyskania pomocy. W poradniku „Polak za Granicą”, dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz urzędów konsularnych RP, znajdują
się dane teleadresowe urzędów konsularnych oraz informacje na temat warunków
pobytu w innych państwach.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego, Marii Koc
oraz Przemysława Błaszczyka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka,
do przewodniczącego Krajowej Rady Komorniczej Rafała Fronczka,
do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera,
do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Sławomira Wlazło,
do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi Michała Kłosa
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezesie! Szanowna Pani Rzecznik!
Pan Mirosław K., zamieszkały w B. w gminie Rawa Mazowiecka, zwrócił
się z prośbą o interwencję i pomoc w wyjaśnieniu jego sprawy.
W sprawie pana K. Sąd Rejonowy w Skierniewicach (…) wydał postanowienie, w którym uwzględnił wniosek skazanego i odroczył wykonanie kary
dwóch lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 maja 2012 r. (…). Postanowienie sądu jest
jak najbardziej zasadne – najważniejszym argumentem przesądzającym
o jego zasadności jest konieczność łożenia przez skazanego na utrzymanie
żony i małoletnich dzieci, a także czynienie przez niego starań sprowadzających się do opieki nad nimi i zapewnienia im godziwych warunków rozwojowo-bytowych. Jak słusznie zauważył w uzasadnieniu sąd, „dobro prawne
w postaci zachowania niezachwianego rozwoju osobowego dzieci skazanego
jest istotniejsze niż hołdowanie zasadzie bezwzględnie szybkiego wykonania orzeczenia kary”.
Nasuwa się zatem zasadne pytanie, dlaczego Sąd Rejonowy w Rawie
Mazowieckiej (…) wydał w dniu 17 stycznia 2013 r. postanowienie z wniosku
kuratora w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,
skoro, jak wynika z dokumentów dostarczonych przez pana K., spłacił on
należną kwotę, do której zapłaty został zobowiązany (…). Dlaczego rodzina
pana K. została narażona na niepotrzebny stres i zagrożenie ekonomiczne?
Z góry dziękujemy za zainteresowanie się sprawą i przesłanie wyjaśnień.
Z poważaniem			
Grzegorz Wojciechowski		
Bogdan Pęk			

Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 31.10.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do pisma Pani Marszałek z dnia 30 września 2014 r. przekazującego
oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi
senatorami podczas 61. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2014 r., uprzejmie przedstawiam.
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Mirosław K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 14 maja 2012 r. za czyny z art. 284 §2 k.k. w zb. z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 271
§1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 271 §1 k.k. w zw. z art. 11
§2 k.k. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres próby 3 lat i karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych
po 20 zł stawka, z orzeczeniem obowiązku wyrównania szkody wyrządzonej przestępstwem w kwocie 6.200 zł w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, przy
czym postanowieniem Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r. zarządzono wykonanie kary
pozbawienia wolności wobec niewyrównania szkody przez skazanego.
Uprzejmie informuję, że w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury
Generalnej dokonano analizy akt tej sprawy, w celu ustalenia, czy zaistniały przesłanki wskazujące, iż doszło do rażącego naruszenia prawa przy wydaniu przez Sąd postanowienia o zarządzeniu wykonania kary i w konsekwencji, czy zaistniały podstawy do
wniesienia przez Prokuratora Generalnego nadzwyczajnego środka zaskarżenia w tej
sprawie. Podstaw takich nie stwierdzono.
Niezależnie od powyższego uprzejmie przedstawiam, że Prokurator Generalny, po
zapoznaniu się z aktami sprawy uznał za zasadne, ze względów humanitarnych –
wobec trudnej sytuacji rodzinnej skazanego, mającego na utrzymaniu niepracującą
zawodowo żonę i pięcioro małoletnich dzieci, a nadto z uwagi na prawidłowy przebieg procesu resocjalizacji skazanego, odbycie przez niego części kary pozbawienia
wolności oraz wywiązanie się z obowiązku wyrównania szkody (co nastąpiło z dniem
13 listopada 2013 r.), a która to okoliczność była jedyną przesłanką do podjęcia przez
Sąd decyzji o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, wszcząć w dniu
31 października 2014 r. z urzędu na podstawie art. 567 §1 k.p.k. postępowanie o ułaskawienie Mirosława K. w wyżej wymienionej sprawie oraz skierować do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek w przedmiocie ułaskawienia skazanego.
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand

Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 6.02.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do pisma Pani Marszałek z dnia 30 września 2014 r. przekazującego
oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 61. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września
2014 r. oraz do mojego pisma z dnia 31 października 2014 r., uprzejmie przedstawiam,
że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając wniosek Prokuratora Generalnego
z dnia 31 października 2014 r. skierowany w trybie art. 567 §1 k.p.k., postanowieniem
z dnia 3 lutego 2015 r. zastosował prawo łaski w stosunku do Mirosława K. przez warunkowe zawieszenie wykonania reszty kary pozbawienia wolności na okres 3 lat.
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand
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Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 29.10.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przez Wicemarszałka Senatu, przy piśmie z dnia
30 września 2014 r., oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 r. w sprawie skazanego Mirosława K., uprzejmie przedstawiam następujące
stanowisko.
Minister Sprawiedliwości, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustrojów sądów powszechnych (Dz.U. 2013, 427, j.t. ze zm.; dalej u.s.p.), sprawuje
zewnętrzny nadzór administracyjny tylko nad działalnością administracyjną sądów,
polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań związanych z wymiarem sprawiedliwości i ochrony prawnej. Zakres nadzoru oraz instrumenty służące realizacji
przyznanych Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień nadzorczych zostały ściśle określone w przepisach art. 37f i 37g tej ustawy.
Ocena rozstrzygnięć sądów pozostaje poza zakresem kompetencji Ministra Sprawiedliwości, bowiem czynności z zakresu nadzoru administracyjnego, zgodnie z art. 9b
u.s.p., nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.
Nie ulega wątpliwości, że poruszona w oświadczeniu problematyka zarządzenia
wykonania kary pozbawienia wolności należy do sfery związanej z działalnością orzeczniczą sądów, zatem pozostaje poza zakresem nadzoru administracyjnego przyznanego
Ministrowi Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi.
Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 17 stycznia 2013 r., wskazuje, że w chwili orzekania w przedmiocie zarządzenia wykonania
kary pozbawienia wolności, sąd nie posiadał wiedzy o naprawieniu przez skazanego
szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez wpłacenie na rzecz pokrzywdzonego kwoty 6200 zł. Ponadto skazany, pomimo prawidłowego powiadomienia o terminie posiedzenia sądu, na posiedzenie to nie stawił się oraz nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa. Postanowienie o zarządzeniu wykonania kary uprawomocniło się w dniu
4 lutego 2013 r. Skazany nie zaskarżył tego rozstrzygnięcia, tj. nie złożył zażalenia.
Natomiast w dniu uprawomocnienia się orzeczenia złożył wniosek w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, który jako zasadny został przez sąd
uwzględniony postanowieniem z dnia 25 marca 2013 r.
Przedstawiając powyższe i kierując się zasadą, że organy władzy wykonawczej nie
mogą ingerować w tok procesu, brak jest podstaw prawnych do przedstawienia przez
Ministra Sprawiedliwości opinii w zakresie postawionego przez Państwa Senatorów
pytania.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
PREZESA
KRAJOWEJ RADY KOMORNICZEJ
Warszawa, 15 października 2014 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2014 r., BPS/043-61-2668-KRK/14
w przedmiocie zajęcia stanowiska przez Krajową Radę Komorniczą wobec oświadczenia złożonego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Jana
Marię Jackowskiego, Marię Koc i Przemysława Błaszczyka na 61. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2014 r. w sprawie Pana Mirosława K., Krajowa Rada Komornicza
uprzejmie wskazuje, że nie ma prawnych możliwości pozyskania wglądu do akt spraw
karnych bądź karnych wykonawczych, co umożliwiłoby zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie.
Wskazać należy jedynie, iż z ustaleń poczynionych w sprawie u właściwego komornika sądowego wynika, że dwukrotnie prowadzone było postępowanie egzekucyjne
przeciwko Panu Mirosławowi K. na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej.
Pierwsza sprawa dotyczyła roszczenia pieniężnego w postaci grzywny karnej w wysokości 2.000 zł. Należność ta została w całości wyegzekwowana i przekazana na rachunek bankowy Sądu w dniu 6 listopada 2013 r.
Druga sprawa dotyczyła należności pieniężnej w kwocie 6.200 zł wraz z odsetkami
na rzecz Wiesława M. Również ta należność została wyegzekwowana i przekazana wierzycielowi w ratach w okresie od września 2012 do listopada 2013 r.
Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż osadzenie Pana Mirosława K. w zakładzie
karnym nie pozostaje w związku z jakimikolwiek nieprawidłowościami po stronie komornika sądowego.
Z wyrazami szacunku
PREZES
Krajowej Rady Komorniczej
Rafał Fronczek
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Odpowiedź
WICEPRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
Warszawa, 2014.10.27
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, że Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa podczas posiedzenia w dniu 13 października 2014 r. zapoznało się z oświadczeniem złożonym przez
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 61. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 września 2014 r., a przekazanym Radzie przez Wicemarszałka Senatu przy piśmie z 30 września 2014 r.
Zdaniem Prezydium Rady rozpoznanie przedstawionej sprawy nie mieści się
w kompetencjach Krajowej Rady Sądownictwa określonych w Konstytucji RP oraz
w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126,
poz. 714 ze zm.). Przepisy powyższych aktów prawnych nie uprawniają bowiem Krajowej Rady Sądownictwa do kontroli lub oceny przebiegu postępowań sądowych lub też
rozstrzygnięć zapadłych w sprawie.
Z poważaniem
WICEPRZEWODNICZĄCY
Krajowej Rady Sądownictwa
płk Piotr Raczkowski
sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego

Odpowiedź
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO
W ŁODZI
Łódź, 21 listopada 2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc i Przemysława Błaszczyka na
61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 r. przesłanym jako załącznik do pisma z dnia 30 września 2014 r. (BPS/043-61-2668-50/14) uprzejmie informuję Pana
Marszałka, że badanie przez organy administracyjne i nadzorcze sądów powszechnych zasadności wydawanych orzeczeń sądowych nie jest możliwe. Treść przepisu
art. 41a §2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych jest
w tej mierze jednoznaczna.
Pragnę zaznaczyć, że motywy zapadających w postępowaniu sądowym rozstrzygnięć zawarte są w ich uzasadnieniach. W postępowaniu sądowym, to sama strona
winna w pierwszym rzędzie wykorzystywać przysługujące jej środki procesowe do
podważania niekorzystnych dla niej rozstrzygnięć (wnioski, środki odwoławcze).
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W sprawie dotyczącej skazanego Mirosława K. wszczęte zostało w dniu 31 października 2014 r. przez Pana Prokuratora Generalnego z urzędu postępowanie o ułaskawienie (kopię tego postanowienia przedstawiam w załączeniu). Akta spraw karnych
dotyczących skazanego znajdowały się właśnie w Prokuraturze Generalnej i dogłębne
zbadanie sprawy nie było możliwe.
Opierając się na posiadanych w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach IX Wydział
Karny Zamiejscowy w Rawie Mazowieckiej odpisach orzeczeń, muszę zwrócić uwagę,
iż wobec postanowienia z dnia 17 stycznia 2013 r. o zarządzeniu wykonania kary
pozbawienia wolności skazany Mirosław K. zrezygnował z prawa do zaskarżenia i zażalenia na to postanowienie nie wzniósł. W tym samym czasie poprzestał na złożeniu wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i wniosek ten został
uwzględniony.
Ponadto, z treści uzasadnienia postanowienia Prokuratora Generalnego o wszczęciu z urzędu postępowanie o ułaskawienie wynika, że skazany Mirosław K. nie tyle
„spłacił należną kwotę”, ile została ona od niego wyegzekwowana (najprawdopodobniej na podstawie tytułu wykonawczego, jakim był wyrok skazujący z dnia 14 maja
2012 r.) w listopadzie 2013 r., a więc długo po wydaniu postanowienia o zarządzeniu
wykonania kary pozbawienia wolności.
Zwracam jednocześnie uwagę, iż z treści uzasadnienia tegoż postanowienia wynika jednoznacznie, że Prokurator Generalny stwierdził, iż nie znajduje podstaw do
wniesienia kasacji od postanowienia o zarządzeniu wykonani kary pozbawienia wolności, albowiem nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Postępowanie w przedmiocie ułaskawienia wszczęto zaś „ze względów humanitarnych” (trudną sytuację rodziny
skazanego), wykonanie części kary pozbawienia wolności, a także mając na względzie
fakt, że ostatecznie doszło do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
W tej sytuacji uważam, że Państwo Senatorowie, którzy w swym oświadczeniu złożonym na 61. posiedzeniu Senatu podnieśli, iż zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności nastąpiło w sytuacji, kiedy skazany Mirosław K. wykonał już obowiązek
naprawienia szkody, nie dysponowali pełną wiedzą na temat okoliczności sprawy.
W kwestii zastosowania prawa łaski wobec skazanego Mirosława K. suwerenną
decyzję podejmie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
PREZES
Sądu Okręgowego w Łodzi
Sławomir Wlazło

Załącznik
RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATOR GENERALNY
PG IV U 165/14
Postanowienie
o wszczęciu z urzędu postępowania o ułaskawienie
Dnia 31.10.2014 r.
Prokurator Generalny, po zapoznaniu się z aktami Sądu Rejonowego w Skierniewicach IX Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, dotyczącymi
skazanego Mirosława K.
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– działając na podstawie art. 567 §1 k.p.k.
postanowił:
1) wszcząć z urzędu postępowanie o ułaskawienie w stosunku do Mirosława K.,
s. S., skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia
14 maja 2012 r., prawomocnym w I instancji z dniem 21 maja 2012 r., za
przestępstwa z art. 284 §2 k.k. w zb. z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 271 §1 k.k.
w zw. z art. 11 §2 k.k. i z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 271 §1 k.k. w zw. z art. 11
§2 k.k. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat i na karę grzywny w wysokości 100
stawek dziennych po 20 zł stawka, z orzeczeniem na podstawie art. 72 §2 k.k.
obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej czynem przypisanym w punkcie
I wyroku, poprzez zapłatę kwoty 6.200 zł wraz z odsetkami ustawowymi od
dnia 10 października 2011 r. do dnia zapłaty na rzecz pokrzywdzonego Wiesława M. w terminie 2 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku, przy czym
postanowieniem Sądu Rejonowego w Skierniewicach IX Zamiejscowy Wydział
Karny z siedzibą w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 stycznia 2013 r., zarządzono
wykonanie kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej powyższym wyrokiem,
2) nie zwracać się do sądu o wydanie w tej sprawie opinii w przedmiocie ułaskawienia skazanego.
Uzasadnienie
Mirosław K. wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 maja
2012 r., został skazany za to, że:
I. w dniu 10 października 2011 r. w Rawie Mazowieckiej, województwa łódzkiego,
będąc zatrudnionym jako listonosz w Urzędzie Pocztowym w Rawie Mazowieckiej własnoręcznie podrobił podpis Wiesława M., przedstawił go jako autentyczny w Urzędzie Pocztowym w Rawie Mazowieckiej, następnie przywłaszczył powierzoną kwotę 6.200 zł będącą przekazem pocztowym, czym działał na szkodę Wiesława M., po czym działając jako doręczyciel pocztowy upoważniony do
poświadczania tożsamości osoby przyjmującej przesyłki poświadczył w dokumencie w postaci przekazu pocztowego nieprawdę, co do okoliczności mającej
znaczenie prawne, a mianowicie, że w jego obecności podpis złożył M. Wiesław,
tj. za czyn z art. 284 §2 k.k. w zb. z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 271 §1 k.k.
w zw. z art. 11 §2 k.k. na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i na karę
grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 20 zł stawka,
II. w dniu 25 listopada 2011 r. w Rawie Mazowieckiej, województwa łódzkiego,
w celu użycia jako autentyczny podrobił dokument przekazu pocztowego – potwierdzenia wypłaty w ten sposób, że podrobił pod nim podpis odbiorcy przesyłki o treści: A. Marian, a następnie działając jako doręczyciel pocztowy upoważniony do poświadczania tożsamości osoby przyjmującej przesyłki poświadczył
w dokumencie w postaci przekazu pocztowego nieprawdę, co do okoliczności
mającej znaczenie prawne, a mianowicie, co do tego, że przesyłkę odebrał Marian A. w dniu 25 listopada 2011 r. składając w jego obecności podpis, podczas
gdy przesyłki w tym dniu nie dostarczył,
t.j. za czyn z art. 270 §1 k.k. w zb. z art. 271 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. na karę
roku pozbawienia wolności.
Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 §1 k.k. sąd orzekł karę łączną 2 lat pozbawienia
wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 §1 i 2 k.k. i art. 70 §1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat.
Jednocześnie na podstawie art. 72 §2 k.k. sąd zobowiązał Mirosława K. do naprawienia szkody wyrządzonej czynem przypisanym w punkcie I wyroku, poprzez zapłatę
kwoty 6.200 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 10 października 2011 r. do dnia
zapłaty na rzecz pokrzywdzonego Wiesława M. w terminie 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku.
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Kara grzywny została wykonana w całości z dniem 7 listopada 2013 r. (w trybie
egzekucji komorniczej).
Sąd Rejonowy w Skierniewicach IX Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Rawie
Mazowieckiej, uwzględniając wniosek kuratora sądowego z dnia 20 września 2012 r.,
postanowieniem z dnia 17 stycznia 2013 r., zarządził wobec Mirosława K. wykonanie
kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej powyższym wyrokiem, wobec faktu, że nie naprawił szkody wyrządzonej przestępstwem.
Nadmienić należy, że na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2012 r. sąd, po wysłuchaniu Mirosława K. odroczył posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary
pozbawienia wolności na termin 17 stycznia 2013 r., a to „z uwagi na konieczność
weryfikacji twierdzeń skazanego”, dotyczących jego dochodów i możliwości zapłaty
odszkodowania w terminie dwóch miesięcy.
Mirosław K., mimo prawidłowego powiadomienia o terminie, nie stawił się na posiedzenie sądu w dniu 17 stycznia 2013 r. i nie dostarczył żadnych dokumentów odnoszących się do jego sytuacji finansowej.
Mirosław K. z obowiązku naprawienia szkody wywiązał się w całości (w trybie egzekucji komorniczej) dopiero z dniem 13 listopada 2013 r.
Przeprowadzona w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej analiza akt nie ujawniła rażącego naruszenia prawa w wydanym przez sąd postanowieniu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności. W efekcie stwierdzono
brak podstaw do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci kasacji.
Analizy tej dokonano w związku z oświadczeniem Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego, Marii Koc i Przemysława Błaszczyka złożonym na 61. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2014 r., w którym to oświadczeniu zwrócili się m.in. do Prokuratora Generalnego
o zbadanie, czy sąd wydając postanowienie o zarządzeniu w stosunku do Mirosława K.
wykonania kary, nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa.
Mirosław K. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach IX Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Rawie Mazowieckiej korzystał przez okres
6 miesięcy, tj. do dnia 25 września 2013 r. z odroczenia wykonania kary łącznej 2 lat
pozbawienia wolności, z uwagi na swoją trudną sytuację rodzinną.
Skazany karę tę rozpoczął odbywać od dnia 4 listopada 2013 r., z terminem jej
zakończenia w dniu 4 listopada 2015 r.
Jednakże już w dniu 5 czerwca 2014 r. został zwolniony z izolacji penitencjarnej,
albowiem Sąd Okręgowy w Łomży II Wydział Karny Sekcja Penitencjarna postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 r., udzielił mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia
wolności na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 5 grudnia 2014 r.
Sąd wskazał w uzasadnieniu orzeczenia, że po osadzeniu skazanego do odbycia kary
pogorszeniu uległa sytuacja finansowa jego rodziny. W czasie, gdy przebywał na wolności, pracował zarobkowo i łożył na utrzymanie żony i ich pięciorga małoletnich dzieci.
Kurator sądowy, w wywiadzie środowiskowym sporządzonym dla potrzeb postępowania o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, podał, że sytuacja rodzinna i finansowa skazanego jest trudna. Jego żona nie pracuje zarobkowo,
zajmując się prowadzeniem domu. Na utrzymaniu skazanego pozostaje pięcioro dzieci
w wieku 17, 15, 14, 12 i 4 lat. Wszystkie one, poza najmłodszym dzieckiem, uczą się.
W okresie, gdy skazany przebywał w zakładzie karnym, jedynym źródłem utrzymania
rodziny był zasiłek rodzinny w kwocie 700 zł miesięcznie. Okresowo żonę skazanego
wspomagali jej rodzice. Skazany przed osadzeniem w izolacji penitencjarnej prowadził
gospodarstwo rolne o pow. 7 ha oraz pracował dodatkowo w zakładzie remontowobudowlanym, otrzymując wynagrodzenie w kwocie 1.300-1.500 zł. W środowisku zamieszkania ma opinię osoby pracowitej, spokojnej, nienadużywającej alkoholu, dbającej o dobro rodziny.
Również administracja Zakładu Karnego w C. B., w którym skazany odbywał karę
pozbawienia wolności, wydała o nim dobrą opinię, podając, iż w pełni respektował
regulamin odbywania kary. Nie był karany dyscyplinarnie, był natomiast raz nagrodzony za dobre wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych. Karę odbywał w systemie programowanego oddziaływania. Nie sprawiał problemów wychowawczych. Był
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krytycznie ustosunkowany do popełnianych przestępstw. Pracował poza jednostką
w systemie bez konwojenta jako pracownik ogólnobudowlany i dobrze wykonywał
powierzone mu obowiązki.
Z danych Krajowego Rejestru Karnego wynika, że Mirosław K. poza skazaniem
w sprawie o sygn. nie był więcej karany.
Prokurator Generalny, po zapoznaniu się z aktami sprawy, uznał za zasadne, ze
względów humanitarnych wobec trudnej sytuacji rodzinnej skazanego, a nadto z uwagi na prawidłowy przebieg procesu resocjalizacji skazanego, odbycie przez niego części
kary pozbawienia wolności oraz wywiązanie się z obowiązku wyrównania szkody wyrządzonej przypisanym mu przestępstwem, która to okoliczność była jedyną przesłanką do podjęcia decyzji przez sąd o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności,
wszcząć z urzędu na podstawie art. 567 §1 k.p.k. postępowanie o ułaskawienie Mirosława K. w wymienionej wyżej sprawie.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w części dyspozytywnej.
z upoważnienia
Prokuratora Generalnego
Robert Hernand
Zastępca Prokuratora Generalnego

Odpowiedź
PREZESA
SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI
Łódź, 15 października 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2014 roku Nr BPS/043-61-2669-SA/14
dotyczące sprawy Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuję, że
akta ww. sprawy w dniu 10 października 2014 roku zostały przez Sąd przesłane do
Prokuratora Generalnego. W tej sytuacji nie jest możliwe ustosunkowanie się do treści zarzutów zawartych w oświadczeniu Senatorów załączonym do pisma Pani Marszałek.
Łączę wyrazy szacunku
PREZES SĄDU APELACYJNEGO
w Łodzi
dr Michał Kłos
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Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 7.10.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek dnia 2 października 2014 r., w sprawie
Pana Mirosława K., uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się
do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej o nadesłanie akt sądowych.
Po ich zbadaniu pod kątem istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji, poinformuję Panią Marszałek o stanowisku zajętym w tej materii przez Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk

Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 3.09.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do korespondencji dotyczącej Pana Mirosława K. uprzejmie informuję, że po zbadaniu akt sądowych i po zapoznaniu się z treścią oświadczenia złożonego przez Państwa Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Jana
Marię Jackowskiego, Marię Koc i Przemysława Błaszczyka na 61. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich nie stwierdziła podstaw
do wniesienia kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach, IX Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Rawie Mazowieckiej,
z dnia 17 stycznia 2013 r., w przedmiocie zarządzenia wykonania kary łącznej 2 lat
pozbawienia wolności, orzeczonej wobec tego skazanego, wyrokiem Sądu Rejonowego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 maja 2012 r.
Otóż, Sąd Rejonowy w Skierniewicach, IX Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą
w Rawie Mazowieckiej, w dniu 26 listopada 2012 r., po wysłuchaniu Mirosława K., odroczył posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności
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do dnia 17 stycznia 2013 r., z uwagi na konieczność weryfikacji twierdzeń skazanego,
dotyczących jego dochodów i możliwości wykonania przez niego obowiązku naprawienia szkody.
Jednakże, Pan Mirosław K. nie stawił się na posiedzenie w dniu 17 stycznia 2013 r.,
chociaż był o tym terminie prawidłowo zawiadomiony i nie dostarczył żadnych dokumentów dotyczących swojej sytuacji finansowej.
Skazany wywiązał się z obowiązku naprawienia szkody, nałożonego w sprawie, dopiero z dniem 13 listopada 2013 r., w wyniku przeprowadzonej wobec niego egzekucji
komorniczej.
W związku z powyższym, Sąd wydając w dniu 17 stycznia 2013 r. postanowienie
w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, nie dopuścił się
rażącego naruszenia prawa, uzasadniającego wniesienie kasacji.
Ponadto, należy zauważyć, że podnoszone przez Państwa Senatorów okoliczności, związane z sytuacją rodzinną skazanego, skłoniły Prokuratora Generalnego do
wszczęcia z urzędu postępowania o ułaskawienie Mirosława K. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 3 lutego 2015 r. zastosował w stosunku do
Mirosława K. prawo łaski przez warunkowe zawieszenie wykonania reszty kary pozbawienia wolności na okres 3 lat.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego,
Marii Koc oraz Przemysława Błaszczyka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowni Panowie! Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbadanie celowości, legalności i zgodności z generalną zasadą proporcjonalności czynności prowadzonych przez
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, VII Zamiejscowy Wydział Karny
z siedzibą w Opatowie, w ramach postępowania prowadzonego przeciwko
Krzysztofowi S. z oskarżenia prywatnego Jana G. (…) o przestępstwo zniesławienia.
W niniejszym oświadczeniu nie zamierzamy odnosić się do kwestii merytorycznych zawartych w akcie oskarżenia ani dywagować na temat winy
oskarżonego bądź jej braku, gdyż owa materia będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd. Niemniej jednak nawet pobieżna analiza dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie oraz informacji uzyskanych od oskarżonego może wzbudzać pewne wątpliwości.
1. Pragniemy w tym miejscu wskazać na postanowienie z dnia 1 sierpnia 2014 r. wydane przez SSR Artura Łukawskiego, dotyczące zatrzymania
komputerów należących do oskarżonego. Niełatwo jest bowiem stwierdzić,
jakiego rodzaju dowodów miałaby dostarczyć organowi zawartość owych
komputerów, skoro Krzysztof S. miał pomawiać Jana G. w formie prywatnych
wiadomości przesyłanych za pomocą środków masowego komunikowania
się. W naszej opinii jest oczywiste, że zawartość poczty elektronicznej jest
czymś zupełnie innym aniżeli treści zawarte w folderach komputerowych. Co
więcej, oskarżony wykonuje zawód dziennikarza, niewykluczone jest zatem,
że zatrzymane komputery zawierały treści bezpośrednio związane z tajemnicą zawodową (o czym zapewne oskarżony poinformował funkcjonariuszy
wykonujących postanowienie sądu), których ujawnienie bądź nieodpowiednie przechowywanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu i naruszyć chronione
prawem interesy wielu osób, w tym również informatorów.
2. Prosimy jednocześnie o zbadanie uzyskanych informacji, jakoby sędzia prowadzący posiedzenie pojednawcze w sposób ostentacyjny i arogancki wyrażał swoją dezaprobatę wobec przybyłej na salę publiczności oraz
skierował do oskarżonego sugestię, iż winien wiedzieć, które miejsce ma zająć, ponieważ często bywa w sądzie. Z punktu widzenia etyki wykonywania
zawodu sędziego tego rodzaju zachowania są niedopuszczalne i godne potępienia. Posiadamy także informacje, że zajęte komputery zostały zwrócone
właścicielowi natychmiast po tym, jak o zajęciu poinformował lokalne media
oraz niektórych posłów, zwracając się do nich z prośbą o interwencję.
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 27.10.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 30 września 2014 r. nr BPS/043-61-2669-PG/14 oświadczenie Państwa Senatorów złożone podczas 61. posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2014 r., dotyczące postępowania
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Opatowie, przeciwko Krzysztofowi S. z oskarżenia prywatnego
Jana G. uprzejmie informuję, że Prokurator Generalny nie jest uprawniony do podejmowania działań, zmierzających do zbadania celowości, legalności oraz zgodności
z zasadą proporcjonalności czynności podejmowanych w ramach wskazanego wyżej
i trwającego nadal procesu, o co wystąpili Państwo Senatorowie w swoim oświadczeniu. Odnosi się to również do wydania przez sąd postanowienia z dnia 1 sierpnia 2014 r., dotyczącego dowodów rzeczowych w postaci komputerów należących do
oskarżonego.
Nie posiadam także uprawnień do badania kwestii przestrzegania przez sędziego
w trakcie posiedzenia sądu zasad etyki, a w szczególności w zakresie formy i treści
kierowanych przez niego do uczestników postępowania wypowiedzi.
Zgodnie z art. 4lb §1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo ustroju sądów
powszechnych skargi w zakresie działalności sądu rejonowego rozpatruje prezes właściwego sądu okręgowego.
Ingerencja Prokuratora Generalnego w czynności niezawisłego sądu w trakcie prowadzenia procesu byłaby niedopuszczalna. Prokurator Generalny nie może również
zastępować stron postępowania w składaniu przez nie środków odwoławczych od
orzeczeń i zarządzeń sądu.
Nie ogranicza to jednak przewidzianych stosownymi przepisami procedury karnej
moich uprawnień do wnoszenia nadzwyczajnych środków zaskarżenia od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie sądowe.
Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych do podjęcia przeze mnie jakichkolwiek czynności w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 15.10.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc i Przemysława Błaszczyka na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 roku dotyczące
zbadania celowości, legalności i proporcjonalności czynności prowadzonych przez Sąd
Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także zachowania jednego z sędziów tego
sądu uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 9 i 9a §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
– Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością
sądów, polegającą na zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu,
bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań w zakresie sprawowania
wymiaru sprawiedliwości. Nadzór ten dotyczy organizacyjnej strony funkcjonowania
sądów. Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli (art. 9b powołanej wyżej ustawy).
Minister Sprawiedliwości nie może dokonywać oceny orzeczeń sądów, zarówno
tych dotyczących głównego przedmiotu postępowania, a zatem w wypadku procesu
karnego odpowiedzialności oskarżonego za zarzucany mu czyn, jak i tych wydawanych przez sąd w kwestiach incydentalnych, w tym postanowień o przeszukaniu czy
zatrzymaniu rzeczy.
Nie oznacza to jednak pozbawienia strony możliwości reakcji na orzeczenia wydawane w kwestiach wpadkowych, jeżeli uważa, że doszło do naruszenia jej praw.
Zgodnie z art. 236 k.p.k. na postanowienie o przeszukaniu czy zatrzymaniu rzeczy
przysługuje zażalenie.
W zakresie nieobjętym zasadą niezawisłości sędziowskiej organem właściwym do
oceny prawidłowości działania Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zachowania jednego z sędziów tego sądu, zgodnie z art. 41b §1 ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych, jest Prezes tego sądu. Pragnę także poinformować, że w związku
z powyższym przedmiotowe oświadczenie zostało przesłane Prezesowi Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim stosownie do regulacji zawartej w art. 41c §1 u.s.p.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 27.10.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na prośbę zawartą w oświadczeniu złożonym przez Panów Senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc i Przemysława Błaszczyka na 61. posiedzeniu Senatu w dniu
25 września 2014 r., uprzejmie informuję Panią Marszałek, że do czasu prawomocnego zakończenia sprawy Krzysztofa S. Rzecznik Praw Obywatelskich nie podejmie
działań, bowiem nie dysponuje prawem do ingerencji w czynności procesowe podejmowane przez sąd w ramach toczącego się postępowania karnego.
Dopiero po wydaniu prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe
Pan Krzysztof S. będzie mógł zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie
sprawy pod kątem istnienia przesłanek kasacyjnych.
Odnosząc się natomiast do podniesionej przez Panów Senatorów kwestii dotyczącej niewłaściwego zachowania sędziego, prowadzącego posiedzenie pojednawcze
w sprawie Krzysztofa S., uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.),
organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności
sądu, jest prezes sądu (art. 41b §1). Stąd też osoby zainteresowane powinny skorzystać z tego przewidzianego prawem środka.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk

